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هـ1431الإسعبةالجامعةبم

!شر/ئناء!وطنية!ف!مل!مكتبةفوس

محغدبنعبدالرحمنالحجيلى،

/.الكريمبالقرآنوتأترهاللهجرةالأولىالئالثهةالقرونفياللغويةالجهود

هـ4311،المنورةالمدينة-.الحجيلىمحخدبنعبدالرحمن

978-9960-.2-635-.:ردمك

أ.العنوان-بحوثالعربيةاللغة-1

4101431/4022ديوى

الإيداعرقم

ردمك

9439/4022

635-2.-9960-978

الجامعةرأيعنبالضرورةتعبرولاكاتبهارأىعنتعبرالكتابهذافيالواردةالآراء

محفوظةالطغحفوقجمبع

المؤصةبنةبألمدالإسلاقبةللجامعة
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الإسلا!يةالجامعةمديرمعالىمقدمة

!بآقةآ!ب

الإسلاميةال!امعةمديرمعاليمةمقة

والصئلاة،يعلملمماالإنساذعفمبالقلمعفمالذيدئهالحمد

وتقذآ،ارتفعفبه،العملقبلبالعلمأمرالذيالهدىرسولعلىوال!مثلام

وبعد:.والتزماقتفىبأثرهوقنوأصحابهآلهوعلى

وأعظمالمقاصدأجلمنالذينفيوالتففهالعلمبطلبالاشتغالفإن

منكثيرفيالحكيمالشئارعإليهندبلذلكالمهفات؟وأولىالغايات

!وماكات:تعالىفقالمنه؟بالزيادة!دلهنبئهوأقر،كتابهنصوص

آدلىيونفىلمحمصهواطآثفةضتهتميرقؤقلؤلاتفريمنكأ!آقةيينعروأالمؤيون

.2211:لنولةا1!يحطروئثغئثزلجهتمرجعؤآ!قؤسهظذاقيلصتذل!وأ

.1211:أطه(!ازذنيزلق!وقلوعلا:جلوقال

))من!دلد:فقالالذينفيالتففهعلىكقهالخير!البيرثبوقد

معادن))الئاس!د:وقال.عليهمئفق((الدينفييفقههخيرآبهاللهيرد

يدذمماوهذا.عليهمتفقفقهوا((إذاالإسلامفيخيارهمالجاهليةفيخيارهم

شأنه.وعظمأهميتهعلى

والسئةالكتابمنالمستخدالشثرعيئبالعلمآالاهتماكانلذلك

الملكالمباركةالذولةهذهلمؤسسالأحمىالهدفهوالضالحال!سئلفوفهيم

اليدلهمكانتالذينبعدهمنأبناؤهوكذلك-الله-يرحمهعبدالعزيز

وخعخوه،فائقةعنايةفأولوه؟وأهلهبالعلمالاهتمامفيالسبتيوقذئمالطولى

والعباد.البلادعلىآثارهاظهرت،مباركةبجهود

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلامبةالجامعةمدبرمعاليمفدمة

الله--حفظهعبدالعزيزبنعبداللهالملكالشئريفينالحرمينلخادموكان

بزيادةأمرهذلكومنلمقصودها،ووفقتسوقهاعلىاستوثواضحةجهود

والتأليفوالتنقيحبالتطويرالعلاقةذاتالوسائلجميعوفتح،الجامعاتعدد

رأسهاوعلىالجامعاتشثىفيالعلمىالبحثومراكزكعماداتوالئشر

اهتمامآالعلمىالبحثأولتالتيالمنورةبالمدينة-العالمية-الإسلامئةالجامعة

أهدافها.منوهدفآغاياتهامنغايةوجعلتهبالغآ

نشرآالعلمئةبالبحوثتهتمبالجامعةالعليئالبحثفعمادةهناومن

الئهوضأجلمنوخارجها؟الجامعةداخلفيوتحكيمآوترجمةوجمعآ

:كتابذلكومنوالتشر،الئأليفعلىوالتضجيعالعلميئ،بالبحث

بالقرآنيوتأثرهالل!جرة،الأودةث!ثلاالقرونيفياللغويةدو!جلاا

ا!يلي.سعدبنمحمدبنال!حمنالد!ئوص/عبدتأليفا!!ا

فيالإخلاصويرزقناويرضىيحتلماجميعآيوفقناأناللهأسأل

آلهوعلىمحخدنبتناعلىوباركوسفماللةوصفى،والعملالقول

ص.العالمينرلمحثدثهالحمدأندعواناوآخر،أجمعينوأصحابه

الإسعيةالجامعةمدير

العقلاعلىبنمحمدأ.د/
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المفدمة

مةالمقلى

بعد:أما،اصطفىالذينعبادهعلىوسلام،وكفىدئةالحمد

دينالإسلاميكونأن،وتعالىسبحانهاللة،إرادةشاءتفلقد

وأن،كتبهمسكوالقرآن،رسلهخاتمرس!ومحمد،السلامعليهمالمرسلين

ومبشرآهاديآالرحمةنجيفيهمبعثالذينالعرببلغةالمعجزالقرآذهذايترل

ألفاظه،مختوىلأنهاوالسموبموالرفعةالشرفاللغةهذهفاكتسبتونذيرآ.

والبقاءالدوامصفةاكتسبتكما،وبيانهإعجازهوسر،أحكامهومستودع

.(1)(آلذكرد!ئالثط!فظونإتانخنترلنآ!.وبقائهدوامهمن

وقلوبهم،المؤمنينصدورفيوهو،الكريمالقرآننزلأنومنذ

لهاللةهيأحئومعئ،نصآخدمتهفيويجذون،والعنايةبالرعايةيحيطونه

ويرشد،يهدي،يتلىوسيظلتقرأ،تزاللامصاحففييجمعهمن

الأرضغيرالأرضتبدلأنإلىرشك،اللهرسولعهدعلىكماكان

الأبد!.وإلى،والسموات

إلىالجاهليهمعتقداتيحولأنعلىأثرهليقصرالقرآنكانوما

وفقوتسير،واحدةشريعةوتتبعواحد،بإلهتؤمن،ساميةإلهيةعقيدة

فكريآتحولاذلكجانبإلىأحدثوإنما،فحسبواضحربانيمنهاح

فيهائلةتحولنقطةيعذمظاهرهاومختلفالجاهليةالحياةشئونفيهائلآ

جمعاء.والبشريةالعربتاريخ

9الحجر:سورة(1)
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الحجيلىمجدالرحمن.د-الأولىالثحةالقرونفيةي!للاالجهود

،الحياةمناحىثهلالذيالأترهذاعن.ممعزلالعربيةاللغةتكنلمو

وساق،بالآمالويملؤهاالعطالق،النفوسيرويصافيآينبوعآصيرهافقد

طالب،لكلمرتادآفأصبحت،اللغاتأرقىجعلتهاالتيالأسبابلها

ويقطفونبحارها،فييغوصونالعلماءعليهاوأقبلقاصد،لكلومنتجعآ

نواحيها.شئفيالعربيةعلومهاحركاتنشطتحئثمارها،من

سبقتقدوغيرهاوفقهوحديثتفسيرمنالشرعيةالعلومكانتولئن

ودلالتهاوفقههاوصرفهانحوها،العربيةعلومكانتفقد،بالقرآنالتأثرفي

بينالعلميةللحركةمواكبة،العظيمالكتاببهذاالتأثرإلىسباقةومعاجمها،

علىواستوت،اللغويةالمصنفاتكثرتحئالتدوينييدأيكدلمو،المسلمين

اختلافعلىوالكتبالرسائلمنبالعديدالعربيةالمكتبةتمذوأخذتسوقها،

واستقلاله.كيانهلهفنآاللغويالتصنيفوصاروأحجامهاأنواعها

،الإسلامأحضانفيالناشئةاللغويةالحركةهذهإلىاتجهتهنامن

الذيوالدورفيها،الكريمالقرآنتأثيروبيانبالدراسةإيثارهافيوفكرت

.((القرآن)الغةالعربيةاللغةتجاهالهمملحفزبهقام

فيملحةورغبةاللة،منتوفيقالنافعالبحثهذافيحببنيوقد

فيهأصلأنعسىفيه،بدلويوألقيتالجد،ساعدعنفضمرت،نفسي

عنيفا.شدآإليهشدتنيالتيالدوافعهذهترضينتائجإلى

هذامتابعةعلىقدرتهجلتبالمولىواستعنت،العزمعقدتوهكذا

الثلاثةالقرونعلىهذهمسيرتيفيمقتصرآ،العربيةاللغةدراسةفيالأثر

http://www.al-maktabeh.com



المقدمة

وتطورهااللغويةالعلومنشأةفيملامحهمنبداوما،الاسلامعمرمنالأولى

وتفاوتتالتأثر،درجاتتباينت-وإنمؤلفاتهاعلىقسماتهمنوضحوما

منالخمالقرآنيخدمةهوواحدهدفعندجميعاتلتقىلأنهامراتبها-

.الطرقبأيسرمقاصدهعلىالوقوفليسهل،وجوههجميع

لامستمرااللغةنروعفيواضحآبقىالأثرهذاأنفيشكمنوما

دراساتبهاقامتأخر،ترونإلىالثالثالقرنجاوزحئنور،لهيخبو

التأليفوكادالعزيز،كتابهمنوالهدايةتعالىاللةمنالقوةتستمدلغوية

جنحإذاإلااللهمبعامةفيهالتداخلإلىداعثمةيكنلمإذ؟يستقلبها

ذلك.إلمىالمؤلف

عدةمنهاكلوتحت،ثلاثةفصولأالبحثموضوعقسمتوقد

،الموضوعوحدةعينينصبواضعآوالبحثالدراسةفيوسرت،مباحث

إغفالدونونمو،تطورمنهناكيكونأنعسىوماالأفكار،وترابط

لتتضحالأمر-يدعو-حينسواهاأوالعلماءوفاةفيالزمنيللترتيب

.والغاياتالأهدافإلىالموصلةالطرق

دفهالكماللأن؟البحثهذاعليهاشتملفيماالكمالأدعىفلاوبعد،

المصادرمنالعديدإلىأجلهمنرجعتإننيقلتإذاأبالغلالكني،وحده

إعمالبعدإلاشيئاماكنبتأنيغيربه،سجلتهفيمابهاوانتفعت،والمراجع

للكتابةالرفيعالمسموىمنأبتغىماإلىا!تبفيمالأصلالنظر،وإنعامالفكر،

الحبيبة.لغتناعن
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الحجيلىجمدالرحمن.د-الأولىالثحطةالفرونفيةي!للاالجهود01

فأتمنعمهعلىوأسبغ،إليهصبوتماإلىوفقنيإذوشكرآ،دتهحمدأ

دؤوبمتواصليحهدثمالعزيز،اللةمنبفضلذلككل،أردتمالي

محمد)الدكتورالأستاذالمشرفأستاذيمنأوالإرجاءالكلللايعرف

ليففتح،المحدودةالإشرافبساعاتيكتفلمالذي(رضوانمصطفى

منعليهاأفاء.مماواكتملترسالتينضجتحئالبحثلمواصلةبيتهباب

له.وغفرالجزاء،خيرعنياللةفجزاه،وخلقهوأدبهعلمه

النهضةصرحإقامةفيالباحثينمعأسهمتقدأكونأنبذلكوأود

الدينإنالحنيفلدينهالداعية،اللهكتابخدمةإلىالهادفة،المعاصرةاللغوية

.(أنيبوإليهتوكلتعليهبالئهإلاتوفيقي)وما،الإسلامالفةعند
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التم!ب

:مبحثانوفيه

وقراءته.الكريمالقرآن:الأولالمبحث

الكريم.القرآنلغة:اقفيالمبحث
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13التمهيد

وقراياتهالكريمالقرآني:الاولىالمب!ث

واشتقاقه:بالقرآنالتعريف-أ

فيالمكتوب،!محمدنبيهعلىالمترلوجل،عزاللةهوكلام:القرآن

.(؟)هنمسورةبأقصرالمتحدى،بتلاوتهالمتعبدبالتواتر،إليناالمنقول،المصاحف

تعريفآ،الصياغةفيبينهماختلافعلى،الشريعةعلماءعرفههكذا

إلايتملاالأكملالتعريفلكن،عداهعماويميزهحقيقتهيوضحاصطلاحيآ

معهودا.الذهنفياستحضارهأومشاهدا،المصاحففيإليهبالإشارة

هووهل))ترآن((لفظاشتقاقثنيفيختلفون،العربيةعلماءأما

.؟الأومهموز

وآخرون(!031:)توالزجاج(!022:)تاللحيانيفذهب-1

فييختلفونلكنهم))كغفران((فعلانوزنعلىمهموزمصدرأنهإلى

اشتقاقه:مورد

ثم(2)تلا.ممعئ:)قرأ(الفعلمنمشتقأنهوتابعوهاللحيانيفيرى

92:الفحولإرشاد(1)

المصاحففيوالكتابةبالتواترالنقلالقرآنعلومثنيالباحثينبعضيدخلولا

(5/11:العرفان)مناهل."قيالبيزمنبدونهماالقرآذلتحقق،التعريفعند

:تقولكانتبل،الإسلامقبلالاستعمالهذاتعرفلمالعربأنبعضهميرى(2)

منأخذتهثمولدا،تلدولمملقوحاتحصللمأي((طقسلىتقرألمالناقة))هذه

علومفيمباحثانظر:بعد..فيماالقرآذبهفجاءالتلاوة.ممعئواستعملتهالآرمية
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الحجيلىجمدالرحمن.د-الأولىالثعةالقرونفية!!للاالجهود49

تسميةمخمد!نبيهعلىالمترلعزوجلاللةكلاموهوالمقروء،به!س

اللةقول،القراءة.ممعئمصدرا))القرآن((لمجىءويشهدبالمصدر)؟(للمفعول

وقول،ءتهتراأي(2)(انفرئزف!يغقر2ننمااذ!ف!رفناوفزوجمعةيحناإن!:تعالى

عنهما:اللةرضىعفانبنعثمانيرثىثابتبنحسان

وقرآنا)3(تسبيخاالليلئقطحبهالسجودعنوانبأثهطضخوا

.قراءة:أي

ومنه:،والضمالجمع.ممعئ:))القرء((منمشتقأنهالزجاجويرى-

وجلعزاللةكلامبالوصفسمىثم،وضمهجمعهإذاحوضفيالماءقرأ

والأوامرالقصصأوفيهوالآياتالسورجمععلىللدلالةنبيهعلىالمترل

.(4)السابقةالكتبلثمراتجامعآلكونهأو،والنواهى

وأبو(!207)ت:والفراء(!204:ت)الشافعىوذهب-2

مهموز:غيرأنهإلىهـ(324:)تشعريالأالحسن

بمالقرآنبهوسمي،قرينةحمعالقرائنمنمشتقإنهالفراء:يقول-

.32:(شيربلا)نآلقرا،91:(لحلصاا)نآلقرا

.1178:نتقالاا(1)

.17،18:القيامةسورة(2)

.96/1:ديوانهفيوهو،البسيطمنالبيت(3)

.27811:البرهان(4)
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؟5الئمايد

والقرائن:بعض،علىترينةبعضهافكأنبعضا،بعضهايشبهآياتهلأن

.(1)أصليةهناالنونأنوواضحوالنظائر،الأشباه

ضمهإذابالشىء((الشيء))ترنمنمشتقإنه:الأشعريويقول

ويضمفيهتقرنوالحروفوالآياتالسورلأن؟القرآنبهوحمي،إليه

(2)فعبإلىبعضها

ليسبأل،المعرفلفظ))القرآن((إن:فيقولالشافعيالإمامأما-

الكلامعلىعلماالأمرأولمنووضعارتجلوإنمامهموزا،ولامشتقا

ترأتمنأخذولو،ترأتمنيؤخذلم)اعندهفالقرآنالبيو!،علىالمترل

(3)((والإنجيلالتوراةمثلللقرآناسمولكنهقرآنا،قريءماكللكان

،للقراءةمرادفمهموزمصدرأنهوهو:الأولالقولمنها:نختارهوالذي

علىالمترلالمعجزللكلاماحماوجعل،المصدريالمعئهذامننقلثم

مفعوله.علىالمصدرإطلاقبابمنمحمدم!

معتخفيفاالهمزةبحذففقرأ،(4)رثكابنعداماالسبعةقرأوبالهمز

اسم،مأخذهكانأياو))القرآن((قبلها.الصحيحالساكنإلىحركتهانقل

..وأجزائهالكلعلى-اللفظي-بالاشتراكيطلقالعزيزالكتابأحماءمن

.1/78:نتقالاا(؟)

.27811:البرهان(2)

.62/2بغداد:تاريخ(3)

.41411العشر:القراءاتفيالنشر(4)
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الحجيليمجدالرحمن.د-الأولىالثحطةالقرونفىةي!للاالجهود61

وإذا!:أيضاوتال،(1)(هـأتوملنتىكلاىانآئقؤهذالمن!:تعالىتال

.(2)!ثغقكئمترخمؤ!!وؤ9نكلتو(،شتيفوأانمآتفؤئيرئ

!لخثلالتز:تعالىقال))الكعاب((،لفظالأسماءمنالشيوعفيويشاركه

.ممعئ:الكثبوهومصدرلأنه؟بذلكوسمي(+(اكئبئعبدوآثزلآلذى

قدالاحمانوهذان،(4)اهلكالعلومثمارالقرآنجمعفقدغروولا،والضمالجمع

ذلكفيولعل،(")امحاالخمسينعلىتنيفالتيالمتعددةأحمائهبينمنعليهغلبا

تسميتهفي"روعىقال:حيندرازعبداللةمحمدالدكعورإليهاوفقلطفةإشارة

،بالأقلاممدوناكونهكناباتسميظفيروعيكما،بالألسنةمتلواكونهقرآنا

عليه.الواقعبالمعئالشيءتسميةمنالتسميتينفكلتا

فيبحفظهالعنايةحقهمنأنإلىإشارةالاسمينبهذينتسميتهوفي

والسطورالصدورفيحفظهيجبأنهأعنيواحد،موضعفيلاموضعين

حافظبحفظلناثقةفلا،الأخرىإحداهمافتذكرإحداهماتضلأنجميعا،

جيلبعدجيلاإليناالمنقول،الأصحابمنعليهالمجمعالرسميوافقحئ

.9:ءسرا!لا:ةسور(1)

.402:فلأعراا:سورة(2)

.\:لكهفا:ةرسو(3)

.27711:البرهان(4)

بعضفيهاعدلكنهشيدلة،المعاليأبيعننقلا(27311)البرهاذ:فيالزركشىذكرها(5)

وغيرها.،والكريموالمجيد،والعزيز،،كالعربي:أسمائهمنأنهاعلىالقرآنصفات
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يوافقحئكاتببكتابةلناثقةولامرة،أولعليهاوضعالتيهيئتهعلى

المتواتر.الصحيحبالاسنادالحفاظعندهوما

اقتداخالمحمديةالأمةنفوسفياللةبعثهاالتيالمزدوجةالعنايةوبهذه

بحفظهتكفلالذياللةلوعدإنجازاحريز،حرزفيالقرآنبقىبنبيها

أصابمايصبهلمو(1)(آلذكرل!ئالثرث!فظون،تانخننرلنآ!:يقولحيث

كلامه.انتهى(((2)دنسلاوانقطاعوالتبديلالتحريفمنالماضيةالكتب

القرآنية:بالقراءاتالتعريف-ب

قرأ.الفعلمصدرتراءة،جمع:اللغةفيالقراءات

تراءةبهااللهأباحالتيوالصوتيةاللغويةالوجوه:القرآنيةوالقراءات

اختلافهي))القراءات:الزركشىقالالعباد،علىوتخفيفاتيسيراالقرآن

مننطقهاكيفيةأوالحروفكتبةفيمحمدىشل(على)المترلالوحىألفاظ

وغيرهمما)3(.وتثقيلتخفيف

حيصشا،القرآنتلاوةفيلعبادهاللةمنتيسيراالقراءاتتعددوكان

نزلالتيالموحدةباللغةالقرآنتلاوةعليهمتشقممن،لبعفالعامةأذن

ببعفررويقرأ،الموحدةاللغةهذهعلىتراءتهفييخرجأن،القرآنبها

.9:لحجرا:ةرسو(1)

.21:لعظيمالنبأا(2)

.11813:البرهان(3)
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الأخذفيلهموترغيبا،لقلوبهمتأليفاغيرها،مقدورهفيليسالتيالصفات

نزلالذينالعرب:))كانتالجزريابنقالالعزيز..الكتاببهجاء.مما

الانتقالأحدهمعلىيعسرشئ،وألسنتهم،مختلفةلغاتهم،بلغتهمالقرآن

يقدرلابعضهميكونقدبلآخر،إلىحرفمنأوغيرها،إلىلغفمن

كتابا،يقرالمومنوالمرأةالشيخسيمالا،والعلاجبالتعليمولوذلكعلى

أمتكتقرئأنيأمركاللةإنله:فقالجبريلأتاهحينإليه!أشاركما

تطيقلاأمتيإن،ومعونتهمعافاتهاللةأسأل:!حفقالحرف،علىالقرآن

عنالعدولكلفوافلو،أحرفسبعةبلغحئالمسألةيردديزللموذلك،

.(1)((يستطاعلا.مماالتكليفمنلكانألسنتهمعنوالانتقاللغتهم

الذي((أحرفسبعةعلىالقرآن))أنزلحديثالعلماءويعد

القرآنية،القراءاتتعددفيالسبب،(2)ذكرهعلىالنبويةالسنةتواترت

حقيقتها،وبيانالأحرفالسبعةتوضيحفيكثيرا)3(يختلفونلكنهم

بها:المرادأنلديترجحواستدلالاتهم،ذلكفيالعلماءآرءبينوبالمقارنة

إليهيصلماغايةوأن،العربأحياءمنحىكلبلغةالقرآن))نزول

وهو.((بحالتزيدلاجوهوسبعةالواحدةالكلمةفياللهجاتاختلاف

.2211)1(النشر:

يآتأويلعنالبيانجامعتفسيرهمقدمةفيالطبريجررابنالحديثرواياتاستقرأ(2)

بعدها(وما،12211القرآذ:)

.(781؟:الإتقان،21112:)البرهانقولا.أربعينمنا!نرالعلماءأقوالبلغت(3)
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اللة)رضىعباسبنوعبداللة)ل!ته(،طالبأبيبنعلىالامامقول

،القدوةهمالذينالعلمأهل))مذهببأنهالأزهريووصفهعنهما()1(

.(2)وحديثا((قديماالقرآنعلمفيالراسخينومذهب

لأنه؟الحقهوهذا)):بقوله(665):المقدسىشامةأبوعليهوعلق

يوسعأنينبغىفلا،العربعلىتوسعةتريشلسانبغيريقرأأنأبيحإنما

لغتهكانتفمن،استطاعتهقدرإلاأحديكلففلاقوم،دونقومعلى

هاءصلةأو،الجمعميمضمأو،الإدغامأوالهمز،تخفيفأو،الإمالة

.؟غيرهيكلففكيفذلك،نحوأو،الكناية

والصادكالجيم،التيبالشينينطقأنلغففيكانمنكلوكذلك

ذلك،ونحوكالكاف،التيوالجيمكالجيم،التي))والكافكالزاي،التي

نأوعليه،سعتهفيليسمايكلفلاوالأرت)3(،الألتغ.ممترلةهذافيفهم

أنزلأجلهامنالتيالحكمةمعيتمشىالقولفهذا.(((4)دهتجيويتعلم

تلاوةفيالمحمديةالأمةعلىالتوسعةوهى،السبعةالأحرفعلىالقرآن

.69:الوجيزضدالمر(1)

.13/5:(فر)حاللغةتهذيب(2)

يأرتة؟لسانهفيكانمنوالأرت:.انحرافأيلتغة؟لسانهفيكانمنالألتغ:(3)

.(11812)المخصص:.عجمة

.97الوجيز:المرشد(4)
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عنالثابتةالرواياتولأنالضريفة)؟(.الأحاديثوضحتهاكماالقرآن

المعانيفيلا،والتلاوةالنطقفيكانبينهمالمرادأنتفيدالصحابةبعفرر

منهم.كلتراءةصوبالرسول!أنبدليل،والأحكام

فلكل،الأخرىالآراءضعفيعنيلا،الرأيهذاترجيحأنعلى

الزركشىأوردهاله،تقويةأصحابهساقهارواياتمنيدعمهماقول

القراءاتبهاالمرادبأنالقولمنهاونستثنيكتابيهما)2(.فيوالسيوطي

ووصفوهالعلماءاستنكرهلقدبل،صحيحغيرفهذا،اليومالمشهورةالسبع

السبعةوالقراءالسبعةالأحرفبينالعدديالتوافقبهأوهمخطأبأنه

الآنالموجودةالسبعالقراءاتأنقوم))ظن:شامةأبوقال.المشهورين

وإنما،قاطبةالعلمأهلإجماعخلافوهو،الحديثفيأريدتالتيهي

كلتراءةأنظنمن))فأمامكي:وقال(3)الجهلأهلبعضذلكيظن

السبعةالحروفأحدعمرووأبيوعاصمكنافعالقراءهؤلاءمنواحد

قراءاتأن:الغلطووجه(4)عظيمغلطكلذف،اهيلع!البينصالتي

مسبعمجاهدابنيدعلىالرابعالقرنأوائلفيحددتإنماالسبعةالقراء

فلا!الرسولعهدمنذفهيالسبعةالأحرفأماأشرنا،كماالسبعة

.017-681:الكريمالقرآذلدراسةالمدخل(1)

بعدها.وما،7811:والإتقانبعدها،وما،2112؟البرهاذ:(2)

.1108:الإتقان(3)

.2ء:القراءاتمعانيفيالإبانة(4)
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علىاشتهرتحئ،ترونثلاثةطيلةمجهولةالأحرفهذهتكونأنيعقل

القراءاتأنيؤيده،صحيحغيرذلكأنشكلاالقراء،أولشكيد

تقرأالقرآنفيكلمةنجدلاأنناكماسبع،منأكثربهاوالمقروءالمتداولة

.الأحرفبالسبعةالمرادأنهايظنحئ(1)القليلإلاأوجهسبعةعلى

القراءاتصلةعنطالبأبيبنمكيذكرهماهناأضيفولكنني

الناسبهايقرأالتيكلهاالقراءاتهذه))إنقال:حيثالسبعةبالأحرف

التيالسبعةالأحرفمنجزءهىإنماالأئمةعنروايتهاوصحت،اليوم

فيطرائقهمعلىالناسأقامالذينالقراءعهدعجريو.(((2)القرآنبهانزل

عرضواكلهمسبعةبالإقراءمنهماشتهرفقد،الصحابةعصرإلىالتلاوة

:(3)مهووئاللهرسولعلىقراءاتهم

.(!52:)تكعببنأبي-1

.(!32:مسعود)تبنعبداللة-2

.(!32:)تبوالدرداءأ-3

.(ـه3:د)تعفانبنعثمان-4

.(!4":)تطالبأبيبنلحي-5

.(!44:)تالأشعريموسىأبو-6

.(فأ)عبد،بكلمةلذلكالسيوطىومثل،46/1الإتقاذ:(1)

.22:القراءاتمعانيفيالإبانة(2)

.39-2911الكبار:القراءمعرفة(3)
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أجمعين.عنهماللةرضوان.(!4:ه)تثابتبنزيد-7

فيتفرقوا،التابعينمنغفيرجمعالصحابةهؤلاءعنأخذثم

القراءةضبطإلىالحاجةدعتللهجرةالأولىالمئةرأسوعلىالأمصار،

تأخذهتعدولمأهوائها،وفقالقرآنتقرأناشئةنشأتأنبعدتاماضبطا

أئمةتراءاتعلىيتفقواأنعلىالمسلمينرأي))فأجمع،الثقاتالقراءعن

وجهمصركلمنفاختاروا،العظيمالقرآنبشأنللاعتناءتجردوا،ثقات

الدرايةوحسنالنقلفيوالأمانةبالثقةمشهورينأئمةمصحفإليه

وأجمع،أمرهمواشتهروالإقراء،القراءةفيأعمارهمأفنوا،العلموكمال

((((؟)مهفحصمخطعنتراءتهمتخرجولم،عدالتهمعلىمصرهمأهل

تنسبتزاللاأئمةسبعة-تليهمالتيالطبقةومن-أولئكمنفاشتهر

:(الوفاةسني)حسب(2)مهو،اليومإلىالقراءاتإليهم

إمام(!118-8)الدمشقىاليحجيعامربنعبداللةعمرانأبو-1

.الشامأهل

مكة.أهلإمام(!أ02-45)المكيمحنيربنعبدالله-2

الكوفة.أهلإمام(!271-...)الكوفيالنجودأبيبنعاصم-3

.البصرةأهلإمام(!أ45-68)المازنيالتميمىالعلاءبنعمروأبو-4

.6البشر:فضلاءإتحاف(1)

.32711القرآذ:علومفيوالبرهان(001-6711)القراءطبقات:فيترجمتهانظر(2)
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بعدالكوفةفيآإما(!156-80)الزياتحبيببنحمزةأبوعمارة-5

والأعمش.عاصم

المدينة.أهلإمام(!691-57)المدنينعيمأبيبنعبدالرحمنبننافع-6

رياسةإليهانتهت(!189-119)الكسائيحمزةبنعليالحسنأبو-7

.الزياتحبيببنحمزةبعدبالكوفةالاقراء

بنموسىبنأحمدأبوبكر:السبعةهؤلاءاختارمنوأول

لكلروايتينفيهذكركتاباقراءاتهمفيوألف(1)(!324:)تمجاهد

.((((2)السبع))القراءات:سماهقارئ

أئمةبينمنالسبعةلهؤلاءمجاهدابناختيارأنإلىهناوننبه

لاعددفيهمكانفقد،الأئمةأفضلأنهميعنيلا،القراءةفيأعلام

جعفر.وأبي،الحضرميكيعقوبهؤلاء:بعضمنأفضلبهيستهان

،(3)وغيرهم...الحضرمىإسحاقأبيبنوعبدالله،القعقاعبنيزيد

الاقتصارفينقدوهكماذلك،فيالعلماءمنكثيرانتقدهولذلك

القراءاتهذهبأنوأشباههمالعوامفأوهمتفقط،سبعةعلى

سبعةعلىالقرآن)أنزلالشريفبالحديثالمقصودةهيالسبعة

لاماالسبعةهذهضستئعفعل)القدعمار:ابنأبوالعباسقال(أحرف

.421:النهايةغاية،46:الإبانة(؟)

.17)المقدمة(:القراءاتحجة،448121الظنوذ:كشف(2)

.56:الإبانة،91132:)3(البرهان
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10-

11-

12-

13-

14-

نأ،نظرهقلمنكلبإيهامهالعامةعلىالأمروأشكلله،ينبغي

عننقصاقتصرإذوليتهالخبر،فيالمذكورةهيالقراءاتهذه

باختيارالعلماءقاملذلك.((((1)الشبهةهذهليزيلزادأوالسبعة

بينهما-يجمعمعينضابط-وفقالقراءةأئمةمنآخرينثلاثة

وهم:العضر،بالقراءاتتراءاتهمفسميت

.(!130:)تالمدنيالمخزوميالقعقاعبنيزيدأبوحعفر

.(!02:ه)تالبصريالحضرميزيدبنإسحاقبنيعقوب

.(!229:)تالبغداديالأسديالبزارهشامبنخلف

عشرةأربعلتصبحكبارقراءأربعةبعد،منهؤلاءعلىوزيد

من:كلقراءةوهىغيرها،يشتهرلمقراءة

.(ـه011)البصرييساربنالحسنأبيبنالحسن

.(!أ23)محيصبأبيالمعروفعبدالرحمنبنمحمد

.(!202)اليزيديالمباركبنيجى

.(!388:)تالشنبوذيأحمدمحمدالفرجأبو

الثلاثوعلى،المتواترةالقراءات:الأولالسبععلىوأطلق

.(2)الشاذةالقراءات:الأخيرةالأربعوعلىالآحاد،قراءات:التالية

.1108:تقاذلإا(1)

.4/11،121النشر:ينظر:نفسها،القراءةعلىوعدمهالقبولفيالعبرةلكن(2)
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أسانيدها:بحسبأنواعستةإلىالقراءات(1)السيوطيوصنف

علىتواطؤهميمكنلاجمعنقلهماوهوالمتواتر::الأول

اتفقتما:ومثاله،منتهاهإلىالسندأولمنمثلهمعنالكذب

.القراءاتفيالغالبهووهذا،السبعةعننقلهعلىالطرق

التواتر،درجةيبلغولمسندهصحماوهوالمشهور::الثاني

منيعدوهفلمالقراء،عندواشتهر،العثمانيوالرسمالعربيةووافق

عننقلهفيالطرقاختلفتما:ومثالهالشذوذ،منولاالغلط

يجبالنوعانوهذان.بعضهمدونالرواةبعضفرواه،السبعة

منهما.شيءإنكاريحلولابهماوالقراءةاعتقادهما

لمأو،الرسموخالفسندهصحماوهوالآحاد::الثالث

اعتقادهيجبولابهيقرألاالنوعوهذالمذكور.الاشتهاريشتهر

نأبكرةأبيعنالحاكمأخرجهما:أمثلتهومن،بعدهماوكذلك

.((2)حسانوعباقريخضررفارفعلى!متكئينقرأ!رالبي

فيلهوجهولاالثقةنقلهأوسندهيصحلمماوهوالشاذ::الرابع

!فكلمقلتكوتسدنكن!حيك!مو!لأف!:السميدعأبيكقراءة،العربية

)خلفك(.كلمةفياللاموبفتح)ننجيك(فيالمهملةبالحاء(ءاتة

.فبضصر.1/97:تقانلإا(1)

.76:الرحمنسورة(2)
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(2)

(3)

الحجيلىجمدالرحمن.د-الأولىالثحطةالقرونفيةي!للاالجهود

له.أصللاماوهو:الموضوعالخام!:

التفسير،وجهعلىالقراءاتفيزيدماوهو:المدرج:السادس

قن!لأقئتغوأ؟ننجا4عثئحئمقئ!يث!:عباسابنكقراءة

وقلى((1)عرئمبنررأنضمئصأنمإذ3الحجموالممأفيزتئحئم

ثلاتة)2(:شروطابهاالتعبدوجواز،القراءةلصحةالعلماءاشترط

بروايةالتواتر،بطريقإليهسندهاويصحاللةر!ل،رسولعنتثبتأن

فيهايجبمتبعةسنةالقراءةلأنبمأمثالهمعنالثقاتالضابطينالعدول

بها.التعبديصححئ،الروايةوصحةالنقلسلامةعلىالاعتماد

لأذاحتمالا؟ولوالعثمانيةالمصاحفأحدالقراءةتوافقأذ

لديهمثبتماعلىالعثمانيةالمصاحفرسمفياجتهدواالصحابة

تلكعلىأجمعتقدالأمةلأن؟!بلهالرسولعنالقراءةأوجهمن

.(3)منهمنكيرغيرمنالمصاحف

أفصحأكانسواء،الوجوهمنبوجهولوللعربيةموافقةالقراءةتكونأن

سنةالقراءةلأن؟مثلهيضرلااختلافافيهمختلفاأمعليهمجمعافصيحا،أم

الأثبتبل،اللغةفيالأقيسأو،العربيةفيالأفشىعلىتعتمدلامتبعة

الحج.مواسمفيلفظوالمدرج،198:البقرةسورة

.334-33111:والبرهان،13-911النشر:

.6211:الطبريتفسير
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الثلاثةالشروطفيهاتوافرتقراءةفكل.النقلفيوالأصحالأثرفي

بلإنكارها،يحلولاردهايجوزلاالتيالصحيحةالقراءة))فهىالمتقدمة

قبولها،الناسعلىووجب،القرآنبهانزلالتيالسبعةالأحرفمنهي

الأئمةمنغيرهمعنأمالعشرةعنأمالسبعةالأئمةعنكانتسواء

ضعيفةعليهاأطلق،الثلاثةالأركانهذهمنركناختلومئ،المقبولين

هذا،منهمأكبرهوعمنأمالسبعةعنأكانتسواءباطلةأوشاذةأو

.(1)((والخلفالسلفمنالتحقيقأئمةعندالصحيحهو

)1(النشر:1/9.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الكريمالقرآنلغة:الثانيالمب!ث

مرتأنبعدشأنها،وارتفعحمتالتيالعربيةاللغة:القرآنلغة

،والانسجامبالوحدةالمجدقمةوبلغت،والانقسامالضعف.ممراحل

،رسولأكرمعلىكتابأعظمبهاليترل-ثناؤه-جلاللهفاختارها

عليه.وسلامهاللةصلواتالبشرلسيدالدهرمعجزة

الموحدةوالعربية،الفصيحةأوالفصحىالعربيةالعلماءسماهاوقد

والعربية،الأدبيةوالعربية،النموذجيةوالعربية،المثاليةوالعربية

لامدلولهافيفإنهالفظها،فياختلفتوإنأسماء،وتلك..(1)المشتركة

تختلف.

نمتأنلبثتماثموليدةنشأت-اللغات-كسائرالعربيةواللغة

عنوالحديث.والكمالالنضجمرحلةبلغتحئالزمنمعوتدرجت

إلىهوبلبه،مقطوعغيرأمرنمت؟وكيف؟ولدتكيف:الأولمطحياتها

اليقين.إلىمنهأقربالظن

غوامفيستجلواأن،وغيرهمالعربمن،المؤرخونحاولولقد

التيالزمنيةالفترةعبرتطورهامراحلعلىالضوءويلقواالنشأةتلك

لأن؟يسعفهمماالقديمةالنصوصمنيجدوافلم،الإسلامظهورسبقت

تاريخفضاعالقدممنذوالتدوينبالكتابةيحفلوالمأميونقومالعرب

.37-36:الكريمالقرآنلغةينظر:(1)

http://www.al-maktabeh.com
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الشاسعة.صحرائهمفيلغتهم

التيالقديمةوالنقوشالأثريةالحفرياتإلىحينئذالمؤرخونالتفت

عليها،دراساتهمفأجروا(1)العربيةالجزيرةوغربثهالفيعليهاعثر

فيظهرتالتياللغاتمجموعةمنفرعالعريبةاللغةأنإلىوخلصوا

.(((2)السامية))اللغاتاصطلاحا:عليهاوأطلقالعربيالموطن

شبهسكنتالتيالقبائللغةكانتالأولىالعربيةأنعلىواتفقوا

الأولمصدرهاوأنسيناء،إلىالعراقومن،الشامإلىاليمنمنالجزيرة

وزبدوالنمارةوصفوي،ولحيانثمودفيقديمةنقوشستةعلىالشمالفيعثر(1)

أقربالأخيرةالأربعةأنغير))البتراء((فينبطيةنقوشعلى:الغربوفيوحوراذ،

اللغة)فقهلديناالمعروفةالعربيةهىليستلكنها،العربيةإلىومفرداتهاأصواتهافي

.(ء.:اللغويةالفلسفة،031:وافي

فينشأتالتياللغويةالفصائلإحدىعلىالمستشرقونأطلقهحديثمصطلحالسامية(2)

،واحدةللغةلهجات-الأصل-فيأفاعلىلغاتهابينالقرابةودلت،الأوسطالشرق

التالية:اللغاتوتشمل..التوراةفيذكرهوردالذينوح((بن))سام:لغةهي

..والآرامية،(والسريانيةوالفينيقية)العبريةوالكنعانية،البابليةوالآشورية،الأكادية-أ

الشمالية.بالسامية:الطائفةهذهوتسمى

أنهاوالواقع.الجنوبيةبالسامية:وتسمى،الساميةوالحبشية،القديمةواليمضية،العربية-ب

تحملقديمةأمةالتاريخيعرفلاإذبمتاريخيسندأيلهاليس،اصطلاحيةتسمية

الأدبوتاريخ،201))وافي((:اللغة)علملغتهم))السامية((فتكونالاسمهذا

.(63))بروكلمان((:العربي
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بل)اليمن(فيوالسموالنضجحدتبلغلنأنهاإلا،اليمنأهلعاربة

العتيق،البيترحابفيالمطافبهااستقرماعند)الحجاز(فيذلكبلغت

علىللعربيةتهذيبأولوكان(1)الكمالأوجوتبلغتهذبأنلهافكتب

بنإحماعيلسيدنالسانبهاتفتقثم،العربرأس((قحطانبن))يعربيد

قبائلإلىاللغةهذهانطلقتومنها))مكة((،في-السلام-عليهماإبراهيم

.(2)المنافعوتبادلالاختلاططريقعنالعربيةالجزيرة

فيالمعروفةالفصحىالعربيةهىاللغةتلكبأنالجزميمكنلاأنهومع

لاهذهفصحاناأنإلىيذهبونالمؤرخينفإنإلينا،وصلتالتيالجاهليةالآثار

وهيوالنثر:الشعرتضمنتالتيالجاهليةالنصوصمنأبعدإلىتاريخهايرجع

.(3)الإسلامفجربزوغمنترنينقبلالجزيرةسادتالتياللغة

الاتصالإلىالأولىالجاهليةفيالعربيةالقبائلحاجةاشتدتثم

مواسموفيالتجارةطريقعنالمنافعوتبادلالجواربحكمببعفرربعضها

وتوحدبينهمتجمعلغويةوسيلةعلىالاتفاقإلىذلكوحفزهم،الحج

يلتفون،نفوذهفيقوي،ثقافتهفيممتازمركزاختيارإلىفاتجهوافلهم

..بينهمالمشتركةالقولأداةلغتهفتكون،إليهويطمئنونحوله

.87:العربآدابتاريخ(1)

.()عربالعروس!قتا،1812:المزهر(2)

،13:الصحاحمقدمةبعدها(وماالجاهلى:401)العصرالعربيالأدبتاريخ(3)

0/845:الاسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل
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والسياسيةالثقافيةللوحدةمركزامكةلجعلالأسبابوتضافرت

لهجةكلمنآخذةموحدةلغةعلىبهاآرؤهمواجتمعت،القبائلبين

القولمجالاتفيالتفاهمبهيتممضتركالساناجميعالهمتكونأحسنها

قدسوهالذيالعتيقبالبيتليطوفوامكةإلىجموعهمتوالتثم.الرفيعة

التجارية.أسواقهمفيلهممنافعليشهدوا،الإسلامقبل

تلكفيوالخطابةللشعرأدبيةمناظراتيعقدونذلكأثناءوفي

فيالتأثيرإلىيطمحالذيالخطيبأوالشاعرعلىلزامافكان،الأسواق

خاليةرفيعةأدبيةبلغةالقومإلىيتحدثأنمناظريهعلىوالتفوقساميعه

جميعايألفونها،المحليةاللهجاتصفاتمنوغيرهماوالعنعنةالكشكشةمن

لغة،النموذجيةاللغةهيكانتوافتخار،إعجابنظرةإليهاوينظرون

طويلا)؟(.بهاويعتزآثارهاتروىأناستحقتالتي،الناسمنالخاصة

وتطورت،الجاهليالعصرأواخرفيكبيرارقياالعربيةارتقتوهكذا

،الإسلامقبلواكنملتوازدهرتونمتبدأت،موحدةلغةإلىلهجاتها

عداهاماوعد،والبلغاءالفصحاءألسنةعلىالعربيةالجزيرةأنحاءفيوشاعت

فيتتفاوت،فصيحغيرالقبليةحياتهمفييستخدمونهاالتيالعامةلهجاتمن

.(2)المشتركةالأدبيةاللغةمنقربهاأوبعدهابقدروالجودةالرداءة

.128:اللغةفينظرات،40:العربيةاللهجاتفي(1)

.1511:العربيالمعجم(2)
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الفصحى:أصل

الخطابلهجاتمنالفصحىاللغةأوالأدبيةاللغةوتميزت

والأفىبالتأليفلغةهيإذبمالأذهانفيصورتهاووضحت،والمحادثة

فيالبحثفيحاولون،المجهوليستطلعونظلواالباحثينلكن،الرفيع

قبائلإحدىلهجةأهو،إليهتنتمىالذيالفصحىأصلعنالماضى

مأقريشلهجةأهى؟اللهجةهذهوما؟سادتثمتطورتالعربيةالجزيرة

لغةهىأم؟العربيةاللهجاتسائرمنمنتقىخليطهيأمغيرهما؟أمتميم

.؟بصلةالسائدةالعربيةاللهجاتإلىتمثلاأخرى

التالية:الآراءلهمفنذكرالعلماء،اختلفذلكوفي

منكثيرذلكفي-وتبعهمالأقدمونعلماؤناذهب-1

قريش،لهجةالأصلفيكاشكا))الفصحى((اللغةهذهأنإلى-(؟)المحدثين

لانفرادهم؟والروحيةالاجتماعيةومكانتهمالسياسيقريشنفوذوبحكم

العربيةالجزيرةشبهاقتصادعلىوسيطرتهم،بشؤونهوالقيامالحرمبرعاية

ببقيةالاحتكاكفرصةالقرشيةللهجةأتيحت،التجاري.ممركزهم

ورقة،اللغويةمادتهابغزارةفامتازتمنهاوالأخذالعربيةاللهجات

لغةواتخذوهاالقومبهافأعجبالتعبير..علىالفائقةوقدرتهاأسلوبها،

وافي،والدكتور،خلدونوابنوالفاربيفارسبنأحمدالرأيهذاأصحابمن(1)

ضيف.شوقىوالدكتور،حسينطهوالدكتور

http://www.al-maktabeh.com
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.الاسلامقبلالجزيرةآفاقشهرتهافطبقتجميعاالعربلأدباء

انتقاءالعربأجودتريش))كانت:(!350)الفارابينصرأبوقال

مسموعاوأحسنها،النطقعنداللسانعلىوأسهلها،الألفاظمنللأفصح

.(((1)النفسفيعماإبانةوأبينها

والرواةالعرببكلامعلماؤناأجمع:(!395)فارسبنأحمدوقال

ألسنةالعربأفصحقريشاأنومحالهموأيامهمبلغاتهموالعلماءلأشعارهم

العربجميعمناختارهم-ثناؤه-جلاللةأنوذلكلغة،وأصفاهم

حرمهقطانقريشافجعلمخمدا!الرحمةنجيمنهمواختارهمواصطفاهم

وغيرهمحجاجهامنالعربوفودفكانتوولاته،الحرامبيتهوجيران

..أمورهمفيقريشإلىويتحاكمونللحجمكةإلىيفدون

أتتهمإذاألسنتهاورقةلغاتهاوحسنفصاحتهامعقريشوكانت

وأصفىلغاتهمأحسنوأشعارهمكلامهممنتخيرواالعربمنالوفود

عليها،طبعواالتيوسلائقهمنحائزهمإلىاللغاتتلكمنفاجتمع،أقوالهم

تميم،عنعنةكلامهمفيلاتجدأنكترىألا،العربأفصحبذلكفصاروا

.((..(2)ربيعةكسكسةولاأسدكشكضةولاقيصىعجرفيةولا

اللغاتأفصحقريشلغة"كانت(!808)خلدونابنالعلامةويقول

.1/112:هرالمز،22:اخلاقتر(ا1)

.33:اللغةفقهفي)2(الصاجي
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فيبلغتوقد"جهاتهمجميعمنالعجمبلادعنلبعدهاوأصرحهاالعربية

كانتريشمنبعدهمنسبةعلىالعربيةالقبائلأنحئبعيدا،شأواالفصاحة

.("1)العربيةالصناعةأهلعندوالفسادالصحةفيبلغاتهمالاحتجاج

نظريةإلىذلكوأرجع،القولهذاالمتأخرينبعفالباحثينوأيد

،الأرضمنواسعةمساحةفيتنشرحينما،اللغاتقوانينفيشائعة

لإحداها،الفوزفيهيكتبلغويصراعبينهافينشألهجاتإلىوتتفرع

الأدب.مميادينوتستأثر،المحادثةفيالأخرىاللهجاتجميععلىفتطغى

والأسبانيةبالفرنسيةأمثلةلذلكوضرب..ونثرهشعرهالقولونواحي

كتبالذيالعامالقانونهذامنتفلتأنللعربيةيكنولم،والإيطالية

،الجزيرةلهجاتمنأخواتهاعلىالقرشيةللهجةأخيرافيهالنصر

..(2)العربقبائلجميععندالآدابلغةتغلبها،بعد،فأصبحت

بعفرريؤكدكما،واختيارهترجيحهإلىأميلالذيهوالقولوهذا

نفسهافرضتالتيالفصحىالعربيةاللغةهيهذهقريشلغةأنعلىالباحثين

يستدركلكنهبها،الكريمالقرآنبترولوانتشرتسادتثمالجزيرةقبائلعلى

قبلسادتإنها:ونقولفنتوسطنحن))أما:يقولانتشارها،زمنليوضحثانية

وحدةإلىتستحيل))مكة((أخذتوحينقريش!شأنعظمحينالإسلام

.555:خلدونابن1(مقدمة)

.211-081)وافي(:اللغة)3(فقه

http://www.al-maktabeh.com



35

أطرافعلىتتسلطكانتالتيالأجنبيةللسياسةمقاومةمستقلةسياسية

يذكر،شيئاتكنلمالاسلامقبلقريشلغةسيادةولكن..العربيةالبلاد

وسارالسيادةهذهعمتالإسلامجاءفلماالحجاز،تتجاوزتكدولم

.(((1)بنجإلىجنباوالسياسىالدينيالسلطانمعواللهجةاللغةسلطان

أخواتهاسائرعلىالقرشيةاللهجةلسيادة(2)رخآباحثيعللكما

وأسياسيةحالةبهتقترنأنبدلانظيراتها،دونبعينهالهجةشيوعبأن

الفكرلغةتصبحبحيثوالانتشارالشيوعهذالهاتهعئأوحضاريةروحية

الصغيرةوحداتهاتظلبينمالأدبهاأداةفتتخذهاالكبيرةللجماعةوالشعور

المحلية.بلغاتهاحياتهافيتتحدث

عمتالتيالفصحىهيتريشلهجةإنقلناإذاالواقعنعدولافنحن

العربيةالقبائلكلفيبل،فحسبونجدالحجازفيلا،الجاهليةفيوسادت

وأخذتالجنوبإلىوسقطت،والبحريناليمامةوفيوشرقا،وغرباثهالا

منازلحيثالشماليةأطرافهافيوخاصة،واليمنحميرلغةعلىالأبوابتقتحم

السيادةلهاوتمت،نجرانفيكعببنالحارثوبنيوهمدانوخثعمالأزد

.الإسلامظهورسبقتالتيالفترةفيوالريادة

فأجمعوا،الحقيقةهذهقبولفيخالفواالمستشرقينمننفرهناك-2

.01ء:الجاهلىالأدبفي(1)

.133:ضيفد.شوقى(2)
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تتفقلمثم،(1)القرشيةغيرأخرىلغة))الفصحى((الأدبيةبأنالقول

اللغة.لهذهأصلتحديدعلىبعدكلمتهم

مملكةزمنفيتهذبت،النجديةاللهجاتإحدىأنها))نالينو((فزعم

ذلكعلىواستدل،العرببينالسائدةالأدبيةاللغةوأصبحت،كندة

جمعواقدوالنحاةاللغويينوأنالشعر،بنظماشتهرتالتيالقبائللغةبأنها

.الجزيرةوسطمنوشواهدهماللغويةمادتهم

مشتقةالفصحىأن:أضافلكنه))بلاشير((ذلكفيوتابعه

المكية،اللهجةعلىيستندلاالقرآنوأنمعا،والقرآنالجاهليالشعرمن

إلىارتفعتمحليةلهجةمنتولدتلغةوهيالشعر،هذالغةعلىوإنما

تكونأننفىأنبعدالمحليةاللهجةهذهلنايوضحولم،أدبيةلغةمرتبة

.(2)قريشلهجةهي

هذهيسململكنه،معينةلقبيلةمعينةلهجةإنهاقال))فيشر((:وكذلك

إليها.اللغةيعزأوالقبيلة

أهللهجاتمنمزيجأنهاعلىوأصرسابقهفناقفرر))جويدي((أما

جاورهم.ومننجد

وإقليمونجدالحجازلهجاتمنخليطالفصحىبأن))نولدكه((وزعم

وقارنبعدها.وما،62618:الإسلامقبلالعربتاريخفيالمفصلذلك:فيانظر(؟)

بعدها.وما-131/1)ضيف(:العروالأدببتاريخ

.87البلاشير(:العربيالأدبتاريخ(2)
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الفصحى.اللهجةمنهاوتركبالأساسيةأجزائهافيتداخلت،الفرات

أساسعلىتقملمالقدصمالشعرلغةبأنبالقول)بروكلمان(وامحعفى

جميعا)1(.غذتهاوإن،اللهجاتفوقفنيةلغةكانتبل،الدارجةاللهجات

إنكارعلىتتفقتضاربمنبينهاماعلىالآراءهذهأنويبدو

تجنحفيماتعتمدلالكنها..الفصحىلتطورأساساالقرشيةاللهجةكون

لاالتيوالافتراضاتالحدسسوىمقبولةعقليةأونقليةأدلةعلىإليه

ذأمن))نالينو((بهاستدلماوأما.الحقائقتقريرفيعليهاالتعويليمكن

الجزيرةأواسطمنوشواهدهماللغويةمادتهمجمعواقدوالنحاةاللغويين

ذلكفإن،قريشعنالأخذوتركواجاورها،وماالنجديةالقبائلحيث

الجمعهذاتأخروقدأما،الإسلاممجيءقبلتمالعملهذاأنلولهمسلم

الشعوبمنأخلاطالجزيرةدخلعندماالثانيالقرنمنتصفإلى

علىبالقرشييناختلاطهموأثر،الإسلامديناعتنقتالتيالأعجمية

القبائلإلىيطمئنوالمالرواةفإن،اللغويةسليقتهموأفسد،ألسنتهمسلامة

عنبالأخذواكتفواالأحباش!،أوالفرسأوللرومالمجاورةأوالمتحضرة

عملهمفيوليس.الخلطةمواطنعنالبعيدةالقبائلفيالأعرابفصحاء

وفترةالجاهلىالعصرأثناءوسلامتهاالقرشيةاللغةبنقاءيشككماهذا

الكريم.القرآننزول

الخليفةقولرجحناهماإلىاطمئنانا-المسلمين-نحنويكفينا

.42/1)بروكلمان(:العربيالأدبتاريخ(1)
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حياةمنالذهبيةالفترةعاصرممنوهو!هعفانبنعثمانالراشد

أنتماختلفتم))إذا:القرآنكتابةأثناء،الثلاثةالقرشيينللرهطالفصحى

بلسانهمنزلفإنماقريمثى،بلسانفاكتبوهالقرآنمنشيءفيثابتبنوزيد

اللةرضيمسعودبنلعبداللةالخطاببنعمركتابةوقبله((((1)اولعفف

بلساننزلالقرآن))إنالهذليين:بلغةالقرآنيقرئأنهبلغهوقدعنهما

.((..(2)هذيلبلغةلاتريشبلغةالقرآنفآفرئ،قريش

قريشلغةهىبهاتعالىاللةأنزلهالتيالكريمالقرآنلغةأنومعلوم

التيهىأنهاكماهذه،أبحاثنافيبهانعنيالتيوهى((الفصحى))العربية

.الاطلاقعند))العربية((لفظإليهاينصرف

بعفالمستشرقينادعاهعماالصدد،هذافيصفحا،ونضرب

،حينالبدهيةوالمسلماتللحقائقالمنكرين،والعربيةالإسلامعلىالحاقدين

كانإذ،معربغيركانالأمربادئفيالكريمالقرآنأن))فولرز((زعم

جاءحئمعربةغيرشعبيةلهجة-زعمه-فيوهى،الدارجةتريشبلهجة

التضليلمنالقولهذافيلما.(3)المعربةالبدولغةفيفصاغوهالنحاة

اللهوعدالذي،العظيمالقرآنهذاقدسيةعلىالصريحوالضهجمالمتعمد،

وقدحاقد..عملإليهيسئأوعابثيدإليهتمتدأنمنوصونهبحفظه

.1191:الباريفتح،5911:الاتقان(1)

.919:الباريفتح(2)

.3)فك(:العربية(3)
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قلبعلىأنزلتكماوحروفهوكلماتهآياتهتواترعلىالمسلمونأجمع

جمعهوتم،بعدهمنالعلماءرواهاالتيالعشرقراءتهحئ!اللةرسول

أشرنا.كماوالإتقانالتوثيقفيغايةبطريقةالمصاحففيوكتابته

لأن؟دليلإلىيحتاجلا،العقلجهةمن،الزعمهذاوفساد

إلاعنهايتخلىأنيستطيعلاالعربيسليقةفيراسخةملكةالإعراب

هوإنما،بعدهوماالثانيالقرنفيالنحاةبهقامماوكلمضطرا،

منإليهايلجأ،دراسةصورةفيلهاوإبراز،الملكةتلكلقواعداستخلاص

اللحن.فيالوقوعمنلسانهيعصمأنيريد

فيسجيةبهايتكلمونكانوافقدالأقحاحالأعرابأولئكأما

منأحداأننسمعلموالكبير،عليهاويشيبالصغيرعليهايشبطباعهم

بلالإعرابيةقواعدهممصطلحاتليتعلمالنحاةإلىجاءالأعرابأولئك

إليهمليستمعواوالأعوامالأشهربينهمويقيمونالباديةإلىيخرجونإنهم

كلامهم.ومجاريلغتهمسننعلىالقواعدويؤسسوا

وتقومإليناوصلالذيالجاهليالشعرعن))فولرز((يقولهالذيماثم

الشعرهذاإنكارهإن؟الإعرابيالنظامذلكملاحظةعلىوقوافيهأوزانه

نإإذ؟الكلماتمعربغيرألفقديكونأنيحيلالعقللأنبمإليهلاسبيل

...موسيقاهواختلالأوزانهاضطرابعليهيترتبإعرابهاعدم

فيتضبطهاالتياللغةقواعدبأنالقولإلىيفضيالزعمأنوواضح

تكنلموالإسلاميةالعهودفيالنحاةاختراعمنهىإنما،والتراكيبالمفردات
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))كوهين(()1(.قالكماالقلصم،العربيالأسلوبفيمستعملةأوقبلمنمعروفة

يخترعأنماأحدبوسعأنهيتصورأنلعاقليمكنلاأنهوأرى

منليستالسليقيةاللغةقواعدلأنعليهابمالناسيرغمثملغويةقواعد

نفسهاتلقاءمنتنشأوإنما،الناسعلىتفترضأوتخترعالتيالأمور

بالتدريج.وتتكون

القولهذايرتضوالمأنفسهمالمستشرقينمنالمنصفينبعضرأنوالحق

أحدهم:يقول،(2)ورينانوجايرونولدكهيوهان:بينهممنوكانفأنكروه،

غايةعلىأيضاحافظقد(3)القرآنوهوالعربيالنثرآثارمنأثرأقدمأنأما..))

الشعربدرجةوالجلاءالوضوحمنيكنلموإنأمرفهذا،الإعرابيالتصرف

نأإلاكلماتهإعرابفيللشكمجالاوالقافيةالعروضأساليبتتركلاالذي

من28آيةمثلاانظر،كذلكفيهللشكأثراتتركلاالاختياريةالكلاممواقع

!آن:التوبةسورةمن3وآية(آفثوب!و2عبامنآدئهمخمثى!إشا:فاطرصرة

آتلى)برلحرد!د!:البقرةسورةمن421يةوآ(الئث!ركينوربحمولل!نق*ىربآدئه

آلقزنى(أؤلواورذاصرآئق!مة!النساء:سورةمن8وآية(زيخفوبكئمز

يزاللالغةفيتكونأنإلايمكنلا..الآياتهذهفيالكلماتمواقعفمثل

.213)وافى(:اللغةفقه(1)

.1/501)ضيف(:العربيالأدبتاريخ.47/85،627:الاسلامقبلالعربتاريخ(2)

والشعر.النثربخلافالكريمالقرآن(3)
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صحيحا)1(.حيافيهاالاعراب

نفوسناواطمأنتأولأسقناهالذيالرأيهذا--بعدلنايسفمفهل

.؟إليه

فيها:لإس!اأثر

تفتحمستبشرةنرحةالعزيزاللةكتابالموحدةالعربيةاستقبلت

وعظاته،آياتهلتضمذراعيهاوتبسط.ومعانيهألفاظهلتعىصدرها

بهاوانتشرد!"الكريمالرسولبهاوتحدثوانفراجا،سعةالبحروكأنها

والحديثالكريمالقرآنلغة:الوقتذلكمنذفأصبحتالجديد،الدين

طابعاالكبيرالحدثهذاعليهاأضفىوقد،العظيموالإسلامالشريف

الواحداللةعبادة،والعبادةبالدينويربطها،اللغاتسائرعنيميزهانريدا

التاريخ.فيمرةلأولالأحد

لهاهيأإذفيهاالأثربالغالموحدةبالعربيةالقرآننزولكانلقد

كانالمؤثرهذاعظمةفبمقداروالبقاء،والحفظوالارتقاءالرفعةأسباب

عليهأيدينالنضعالأثرهذاعننبحثوحينماكبيرا،وحجمهقوياالتأثير

التاليين:النوعينتحتيندرجأنهنشعر

اللغويةالوحدةشأنالكريمالقرآنتعزيزفييكمنعام:أثر:الأول

العربفصحاءآثرهاالتيالفصحىاللغةأوالموحدةالأدبيةباللغةبتروله

.3:)فك(العربية(1)
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سلطانهابذلكفقوي..ونثرهشعرهللأدبالرفيعوالفنالقوللغةواتخذوها

نظيرلهيسبقلمارتفاعامستواهاوارتفعدعائمها،وثبتتشكيمتها،واشتدت

بهاينظمونكانواالتيالعرببلغةالقرآننزللقدحقا.الأمملغاتفي

ألسنتهم،سلمتممنفصحاؤهمبهاويتحدث،خطبهمبهاويلقونشعرهم

مؤلمحهـءبل!ئظقالأزم!ول!منآرسملناوفآ!:تعالىقودهذدكومصداق

والرسول!والقرآنالعربيللساننعتا)مبين(صفةومجيء(1)(لمتم!!ئن%

.((..(2)الكريمالقرآنفيمرةعشرةاثنتي

القرآنأننم(3)بعضهمإليهذهبماينفىالقولهذاأنوبدهى

فيوصهرهاالإسلامقبلالمتباينةالعربيةاللهجاتوحدالذيهوالكريم

اليومإلىمستعملةتزاللاالتيالفصحىاللغةهذهلناأنرزتواحدةبوتقة

لوجودإنكارمنالمذهبهذاعليهينطويلماوذلك،والكتابةالتأليفلغة

لمجديدةبلغةجاءالكريمالقرآنوأن،الإسلامقبلالموحدةالأدبيةاللغة

.القرآننزولقبلمنللعربمألوفةتكن

الكريمالقرآننزولقبلرائجةشائعةكانتالأدبيةاللغةأنوالحق

عاليةمرتبةوتسنمتسوقها،علىاستوتوقد،ونصفقرنمنبأكثر

.4:إبراهيمسورة(1)

.431:المفهرسالمعجم(2)

.13711)ضيف(العربيالأدبوتاريخ.38:القرآنلغةالفصحى(3)
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فيالجاهلىالأدبيالتراثمنالثقاترواهماذلكلنايؤكد.القولفي

خلتوقدمظاهرها،أرقىفياللغويةالوحدةلنايمثلالذيونثرهشعره

الموحدةباللغةرووهاالرواةأنيعقلولا.الخاصةاللهجيةالصفاتمن

فإنالنثر،فيذلكعملأمكنإنلأنه،الخاصةالصفاتتلكمنوغيروا

.الأحيانأكثرفييأباهالشعريالوزن

،الإسلامقبلموحدةكانتالأدبيةاللغة))بأنالقولمنمفرفلالذا

أثرويبرز(((1)للهجاتالمحليةالصفاتمنخلتوقد،بعدهموحدةوظلت

قوةلأنوثهولها؟انتشارهارقعةوتوسيعوسلطانها،قوتهابزيادةحينئذالقرآن

لغتهاتخاذوبه،والتعبدالكريمالقرآنتفهمإلىالمؤمنيندفعتالدعبالشعور

بعقيدته.تربطهمدينيةلغة

إقليميتهامنللانطلاقفرصةأكبرللعربيةالقرآنأتاحوهكذا

أصبحتحين،الإسلامىالعالممشارفإلىالعربيةالجزيرةفيالمحدودة

ومهابةشرفاومنحها،الإخلاصبكلمةنطقمنلكلوالدينالعقيدةلغة

يقول،المقارنيناللغاتعلماءذلكأدرك..اللغاتمنلغيرهاتتوفرلم

تصلتكادلامدىالاتساعمنالعربيةبلغتالقرآن))بفضل:بروكلمان

هىالعربيةبأنمؤمنونجميعاوالمسلمونالدنيا،لغاتمنلغةأيإليه

اكتسبتوبهذا،صلواتهمفييستعملوهأنلهمأحلالذياللسانوحدها

.41:العربيةاللهجاتفي(1)
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.((((1)الأخرىالدنيالغاتجميعفاقترفيعةمكانةطويلزمنمنذالعربية

والحديثة:القديمةاللغاتبينالمقارنةفيواسعةتجربةله(2)رخآوقال

فيوالفضلعهدا،وأقدمهنعمرا،الحيةاللغاتأطولالعربيةاللغة))إن

هوميروسمنظوماتوسائروبلاغتهافالإلياذة،القرآنإلىراجعذلك

فيحئثابتةدعامةاليونانيةللغةتقملممترلتهماعلوعلىوهسيبروس

فيتريشلغةوطدالقرآنلكن،الطبيعيالتيارمقاومةعلىتقولموبلادها

القرآنفلولاالبلاد،سائروفيالعربيةالبلدانجميعفيوأذاعهابلادهم

وجدانهمعنالتعبيرإلىوسائللهجاتهميتخذوناليومالعربلكان

كالألمانيةمستقلةلغاتتتكلمشعوباالعربيةأمتناولأصبحت،وأفكارهم

.((والبرتغاليةوالأسبانيةوالفرنسية

خمسةنحوقريشلغةفيالحياةامتدتالعظيمالقرآنهذافبفضل

لمالإسلامولولا،تعالىاللةشاءإنكذلكوستبقىالزمانمنقرناعشر

بقرنين،أوبقرنالقرآنقبلاللغةتلكمنأثرمايفهمأنإنسانيستطع

زمنفيوكأنهالآنالعربييفهمهكأحدثهاالعربيةآثارنممنفأقدم

اللةمنلهاالبقاءوضماناللغةلهذهالقرآنحفظبفضلذلككلقائله

.والأياماللياليآخرإلىتعالى

.4311)بروكلمان(:العربيالأدبيتاريخ(1)

.(ء:ه)الفصحى..العربيةإلى))الإلياذة((مضرجمالبستانيسليمانالأستاذ(2)
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وتنقيحها،العربيةللغةالقرآنتهذيبفيبوضوحنلحظه،صخاأثر:الثاني

منإليهاأضافه.مماالمستوياتأعلىإلىورفعهافصاحتها،فيويؤثريشوبهامما

.للعربالجديدبالمعئمألوفةتكنلمإسلاميةومصطلحاتجديدةمعان

لغاتهمفيآبائهممنإرثعلىجاهليتهافيالعرب))كانت:فارسابنقال

،أحوالحالتبالإسلام-ثناؤه-جلاللةجاءفلماوترابينهم،ونسائهم،وآدابهم

مواضعإلىمواضعمنألفاظاللغةمنونقلتأمور،وأبطلت،دياناتونسخت

الآخرفعفى،شرطتوشرائط،شرعتوشرائع،زيدتبزياداتأخر

والإسلامالإيماننحو:ألفاظمنالإسلامبهجاءلماأمثلةوضرب((..(1)الأول

المصطلحاتمنوغيرهاوالحجوالصياموالزكاةوالصلاةوالنفاقوالكفر

جاءثمالعاماللغويالمعئإلالهاتعرفلاكانتالعربأنوبين،الشرعية

بشاهدلغويمعئلكلواستشهدعمومهمنخاصبنوعوقيدهالشرع

شاعرهم:يقول..الإمساك:عندهم))أصله؟آالصيامثلا:ذلكومن،(2)يؤكده

اللجما)3(تعلكوخيلالعجاجتحتصائمةغيروخيلصيامخيل

،(4)الصومشرائعمنذلكوغيروالمباشرةالأكلوحظرتالنيةالشريعةزادتثم

وجاءقضرها.منخرجتإذا،الرطبةفسقت:قولهمإلاالفسقفييعرفوالمو

.78:الصاجي(1)

.86-83:نفسه(2)

.(مو)صواللساذ،(9ء:)ديوانهالذبيانيللنابغةالبيت(3)

.85:الصاجي(4)
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."(1)ثناؤهجلاللةطاعةعنالخروجفيالإفحالق:الفسقبأنالشرع

.83:نفسه(1)
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مباحث:ثلاثةوفيه

اللحن.:الأولالمبحث

اللغة.رواية:اننيالمبحث

اللغة.:تدوينانلثالمبحث
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اسن:الاولىالمب!ث

المحيطفيكبيرةعلميةحركةالهجريالأولالقرنأواخرفيقامت

اللةكتابخدمةمنهاقصدوتدوينها((العربيةاللغة))يحمععرفت،اللغوي

التتريل.لغةبحفظالعزيز

العقليةعنهتفتقتفريد،معجمىعملمولدالثانيالقرنوشهد

شاملة.مرتبةكتبفياللغةيحمعلغتهاعلىالحفاظسبيلفي،العربية

للقرنينتركثم،إليهويضيفمنهليطورالثالثالقرنوتدرج

الوجود،حيزإلى))المعاجم)1(((وبظهور..وكمالهنضجهمشهدالتاليين

عواديمنوصونهاالقرآنلغةعلىللمحافظةخطوةأعظمتلككانت

التحرعرر.وغوائلالعجمة

اللغة،هذهتجاهالقدامىالعلماءنفوسفيكبيراالقرآنيالأثروكان

الوسعوأفرغوابها،العلماءاهتمالعزيزبالكتابالعربيةارتبطتأنفمنذ

ومراحلمختلفةطرقاذلكفيوسلكواوتدوينها،وضبطهاحفظهافي

اللغويالتأليففيوالإملاءوالتعليموالإفتاءالروايةعلىتقوممتداخلة

واحدادينياهدفاجميعاإليهاالدافعوكان،(2)الهجريالثالثالقرنحئ

يكسرولاسالمامؤنثجمعيجمعأفعلمنالمفعولأوالفاكلاسمأنإلىسيبويهذهب(1)

العربيةاللغةمجمعأقروقد،آخرونتكسيرهوأجازومعجمات،معجمفهوكأعجم

.())عجم((59212:الوسيط)المعجمالجمعينجوازبالقاهرة

بعدها.وما،68121:المزهر(1)
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اللغويةالموضوعاتحفظإلى))فاحتيج:بقولهخلدونابنعنهعبر

بالقرآنالجهلمنعنهينشأوما،الدروسخضيةوالتدوينبالكتاب

ذلك(1)الدواوينفيهوأملوالذلكبماللسانأئمةمنكثيرفضمر،والحديث

قر!تيأنمنعليهاوالحفاظلغتهخدمةتستلزمالعزيزالكتابخدمةأن

منالهائلةاللفظيةثروتهاوصيانة،التحريفعورأوالتصحيفخللإليها

لمعانيه،واستغلاقاللقرآنضياعااللة--لاحمحضياعهافيلأن؟الضياع

فلأجلفيه-التكليفمناطهى-الىوآدابهوأحكامهبتعاليمهوجهلا

يضيعأنخشيةاللغويةالكنبوسائرالمعجماتبواسطةاللغة"دونتذلك

وقواعدها)2"(.أصولهاعنهتنبوغريبإليهايندسأوبعضها،

الكنابفهمأساسلأنها،القرآنألفاظالعلماءبهعنيماأولوكان

وزبدته،العربكلامالمبفهي،اللغةموادمنكبيرةمادةتكونولأنها،الكريم

وحكمهم،أحكامهمفيوالحكماءالفقهاءاعتمادوعليهاوكرائمه،وواسطه

الألفاظصعداوماعداهاونثرهم،نظمهمفيوالبلغاءالضعراءحذاقمفزعوإليها

بالإضافةوالنوىكالقشورإليهابالإضافةهومنها-والمشتقاتعنهاالمتفرعات

لذلكتبعا"..(3)الحنطةلبوبإلىبالإضافةوالتبنوكالحثالة،الثمرةأطايج!إلى

البلىوهو.الدالبضمعفا،دروسا:الرسمدرس:الدروس،484:المقدمة(2)

درس(.:سوماقلا).ءانفلاو

.42:الصحاحمقدمة(3)

.6:القرآنغريبفيالمفردات(3)
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وجمعاروايةاللغةألفاظعنبالبحث-باللغويينعرفوا-العلماءمننريققام

الشامل.المعجمبظهورتوجتالتأليففيمحاولاتعدةوسلكواوتدوينا،

اللغويةالعلوملوضعالرئيسالسببالكريمالقرآنفياللحنويعد

سمعومانادرا،إلايسمعيكادلاضيئلاأمرهأولفيوكان،العربيةفي

واتساعالإسلاميالفتحوبامتداد.الكريمالقرآندائرةخارجكانمنه

اللةدينفيالناسدخلوغرهماوالرومفارسلتشملالاسلاميةالرقعة

الوحدةإلىدعابللأجناسهمتبعاالناسبينالإسلاميفرقولمأفواجا،

-واسعااختلاطابغيرهمالعربفاختلط،العادلةتضريعاتهظلفيوالمساواة

لمفضوااللحنفشوفيالأثرأكبرلهوكانكلها،الحياةنواحيثهل

نطقفتغير،الجارفتيارهصدعلىتقوولم،مقاومتهالفصحىتست!ح

معانيفهموساء،الفصحىفيعهدعماوالألفاظالحروفمنكثير

غيرعلىوتراكيبألفاظواستعملتالفصحاء،يفهمهعماالمفردات

ووضعواخطرهالعلماءفأدركالخلم،العربيستعملهكانالذيالوجه

وجهه.فيللوقوفالمختلفةالمؤلفات

:لظهورهونؤرخبه،نعرفأنالمقامهذافيبناويجدر

:ومظاهرهبهالتعريف

:(1)الآتيةالمعانيأحدالعربيةفيبهويراداللحنيطلق

.(ذحالمادة:اللغةومقاييسواللسانالصحاحانظر(1)
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بحجتهألحنيكونأنأحدعلعل:الحديثومنهوالذكاء،الفطنة-1

.(1)((0.رخآلامن

تعالى:قولهومنهبه،والتوريةالصحيحةجهتهعنالكلامإمالة-2

.(2)(ثخقآل!لققعر!فص!صيمفرؤت!غرفتفزنيق!تيننبهفضؤتؤتنث!اص!

الشاعر:قولومنهبه،والتغنيالكلامتنغيم-3

لحنا)3(كانماالكلاموخيرناأحياوتلحنبارعمنطق

قوله:الأعرابيابنعنالقاليروىالمعئ،أواللفظفيالخطأ-4

ولحنأخطأ،إذالاحنبمفهولحنايلحنفتح(باب)منالرجللحنقد:))يقال

)فتح(بابمنالذيوالمعئ((((4)وفطنأصابإذالحنايلحنفرح(باب)من

.الإطلاقعنداللفظإليهينصرفالذيالمعئأنهكماهنا،نعنيهالذيهو

عنبعضهمامتميزينلونينظهورهمنذالنوعهذااتخذوقد

،هما:بعض

يخافرروجهعلىاللفظنطقوهو:الألفاظفياللحن:الأول

مننراراالكلماتأواخربتسكينذلككانسواء،الفصحىماعهدته

حيثمنذاتهاالعربيةالكلمةبنيةفيالخطأفيالوقوعأووإعرابها،ضبطها

(24/1:مسلم،288/5:)البخاريالشيخاذ.رواه(2)

.30محمد:سورة(3)

.الفزاريأسماءبنلمالكوالبيت.01148الفريد:العقد(4)

الحن(اللسانوينظر:.7/ا:القاليأمالي(5)
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)النحوعلمىلظهورمدعاةذلكوكانالتقدىم،أوالحذفأوالقلبأوالضبط

ونضرب.(1)إعرابهوفيوبنيتهبنائهفيالعربياللفظبتقويماهتمااللذين(والصرف

تولىلماعبدالملكبنالوليدأن:الجاحظ))ر+:وغيرهالقرآنفي.ممثالينلذلك

)القاضية(،فيالتاءبضم:(القاضيةكانت)ياليتهاالآيةفقرأبالناسخطبالخلافة

.((((2)كنماللةوأراحناعليك:فقال،الجالسينمععبدالعزنرعمربنوكان

دوابالمسلمينجنودباعالفرسمنتاجراأنأيضا:مارواهونحوه

فيوشريكاتناهوازهافي))شريكاتنا:فأجابه،الحجاجفاستجوبه،رديئة

بهايبعثونوالمدائنبالأهوازشركاؤناأي((تكونتجيءوكمامداينها،

وجوهها)3(.علىنبيعهاونحنإلينا،

منوإخراجها،الحروفنطقفياللحن:النوعهذاتحتويندرج

بنلهانئيوماقالزيادبنعبيداللةأنروي..الصحيحةمخارجهاغير

أحروري)4(.يريد؟((اليوممنذ))أهروري:الخوارجمنظنهوقدقبيصة

الأصواتدراسةفيالعلماءفكراللحنمنالنوعهذاوبسبب

ومخارجها)د(.

.؟37عرر:انظر(1)

.20512:والتبيينالبياذ(2)

.النخاسالخراسانيالجهيرأبوهووالتاجر،16211:والتبيينالبيان(3)

.372/1:والأدباللغةفيالكامل(4)

المبحث.من،271:صانظر(1)
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علىالتراكيبأوالألفاظباستعمالوذلكالمعئ:فياللحن:الثاني

الأسلوبفيأعجميةألفاظودخولالخفم،العربيستعملهلموجه

الدواوينودونتاللغةفجمعت،التعريبلطريقةالخضوعدونالعربي

اللغةلتدوينمباشراسبباذلكوكان،اللحنهذافيالوقوعمنللاحتراز

المعاجم.وتأليف

الجاحظروى:القرآنغيرفيولكن،الآتيبالمثاللذلكونضرب

ئكنةزيادبنعبداللةفي))كانت:قال(215:)تالمدائنيالحسنأبيعن

افتحوامرة:فقال-مرجانةأمهمعبالأساورةنشأقدكان-لأنه

)يهجوه(:مفرغبنيزيدفقال،سيوفكمسلوايريد:،سيوفكم

(((1)للضياعأمركوكلأضعتبعيدمنسيفكفتحتويوم

:وانتشارهظهوره

فيالخطأ:ممعئاللحنعرفمئالجزمسبيلعلىيعرفلا

سقطت:قولهمالباديةفيحمعلحن))أولبأنرويوما-والفهمالإعراب

المرجحمنأنهإلا،زمنهتحديدعنفضلاقائلهعلىيدللا(((2)عصاتي

،الإسلامظهوربعدإلائعرفلمالمعئ--بهذااللحنأنالباحثينلدى

بقصةلذلكويستدلون،الجاهليةفيموجودا-الأرجح-علىيكنولم

قديما.))البصرة((نزلواالعجممنقوموالأساورة.11212:والتبيينالبيان(2)

.91221:والتبيينوالبيان.26:النحويينمراتب(1)
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يديهبينخطيبهمقامفلما،إسلامهليعلن!صالبيإلىجاءالذيالوفد

الرسولوجهفيذلكأثروظهر،لحنهفاستفظعوا،كلامهفيلحن،ليتكلم

نأ:بعضهميرىبل.(((1)لضفقد3أخا))أرشدواللوفد:فقالأيضا..!!

معروفااللحنلوكان))إذ؟الإسلامفياللحنلأوليةتحديذاالقصةهذهفي

عبارةلجاءتعنها،يكونالتيالأسبابمستقرالعهدذلكقبلالعربفي

صوابوالإرشادكبير،خطأالضلاللأن؟الوجههذاغيرعلىالحديث

ذلكبأنتنطقتكادالحديثعبارةإنبلالقضاء،معئفيمنهأكبر

صحإذابقولهنقولونحنالعرب!)2(أفصححمعهلحنأولكاناللحن

تنبيهاكانتأنهاإلىتشير!حالرسوللمقولةالأخرىالروايةلكن،الحديث

رجلا!حالبيسمع:قالأنهل!تهالدرداءأبيعن:ترآنيةقراءةفيأخطألمن

عرفلماالنفسإليهتطمئنماوهذا(3)أخاكم))أرشدوا:قال،فلحنقرأ

العظيم.الخلقمنعنهض!ه

بنعمرالخليفةعهدفيوقوعهإلىتشيراللحنأخباروردتثم

بعففخطأالرمى،يتعلمونقومعلىمرأنهذكر!حز!نهالخطاب

))واللة:وقالمغضبافأعرض،((متعلمينقوم))إناله:فقالوا،الرماة

الصحيحين:علىالمستدركفيوهو،23:النحويينمراتب.246/3:الخصائص(2)

((أخاكم))أرشدوابلفظ،77121

.24211:العربآدابتاريخفيالرافعى(3)

.77/21:المستدرك(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحجيليجمدالرحمن.د-الأولىالثحطةالقرونفيةي!للاالجهود56

اللةرسولحمعت،رميكمفيخطئكممنعلىأشدلسانكمفيلخطؤكم

علىواليهأنأيضاوورد((((1)لسانهأصلحامرآاللة))رحم:يقول!ح

الكتابعمرنردفيه،لحنكتاباإليهكتب،الأشعريموسىأبا:البصرة

،(2)طوسكاتبكقنعتإلاعليك))أقسم:أسفلهفيوقعأنبعد

بنعمرعهدحنيالإسلاميالفتحرقعةباتساعاللحنعدوىانتشرتثم

"أربعة:الأصمعىقاليلحنلامنيعذونأصبحواحئ-بعدهوالخلفاءالخطاب

يوسفبنوالحجاجمروانبنوعبدالملكالشبيهزل:ولاجدفييلحنوالم

أفصحهم)3"(.والحجاتخ!،القريةوابن

مختلففياللغويةالسليقةإلىوتسربه،اللحنانتشارجراءمنوكان

اللحنوباءمنليحفظوهااللغةإلىالعربيةأبناءمنالغئرهثأنالمجتمعطبقات

بالتدوين،وانتهتبالروايةبدأتاللغةلجمعواسعةحركةفقامتالمستطير،

دراسةبدراستهوغنيت،اللغةكتباستوعبظهائللغوينتاجتمخفعنها

الحركنينهاتينلمظاهريلي-فيما-ونعرض..وصرفيةونحويةوصوتيةمعجمية

وت!ورهما.نشأتهمافيالكريمبالقرآنوتأئرها-والتدوين،لرواية

الأنراد.فيوالدارقطني،الإيمانشعبفيالبيهقىبرواية،0251/1:العمالكز(2)

.812:الخصائص(2)

.16311،91212:والتبيينالبيان(4)
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اللغةل!اية:الثانيالمب!ث

أهلى،علىرويت:يقالبالماء((والإتيان))الاستقاء:اللغويأصلهاالرواية

لحملهوالبعيرالماء،فيها))المزادة:والروايةبالماء..أتيتهمأيريا:ولأهلى

النقلميدانفدخلتالمجاز-طريق-عناللفظةتوسعتثمالمزادة)1(((

(((2)ونقلهحمله.ممعئ:روايةيرويهالشعرأوالحديثروى:))يقال..الشفوي

منفيهابدلاالروايةأنغيرالمخصوصةبطريقتهكلفيالنقلبينهما:والعلاقة

ياالقصيدةأنشد))وتقول::الجوهريقولمنيفهمكماوالاستظهارالحفظ

فالحملباستظهارها)3(أيبروايتهاتأمرهأنإلااروهاتقل:ولاهذا،

.(4)للروايةالأساسيانالعنصرانهما-إذن-والاستظهار

)روى(.:العربلسان(1)

)روى(.:البلاغةأساس(2)

)روى(:العربيةصحاخ(3)

.9/212:والتبيينوالبيان.26:النحويينمراتب(4)
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الجاهلى:الصرفيالرواية

ذإ،الخالصالأدبيبلونهاالجاهليالعصرفيالروايةعرفتماوأول

الضعرلسماعيطربكانالعربيلأن؟اللغويةللروايةداعثمةيكنلم

لرغبتهمإشباعاالآخرينليسمعهيحملهثمويستظهرهفيحفظهبه،والتغني

بها،ويفتخرقبيلتهمآثرليبرزأوبه،والتغنيالشعرإلىالاستماعفيالفنية

مثالبهم.بإظهاربهمويشهرخصومهمنلينالأو

القبليةأبناءجعلت،القبائلبينمرموقةمكانةالشعراحتللذلك

منهميشعرمنعلىفكانواعتزاز..تطلعنظرةشاعرهاإلىينظرون

ويرويهشعرهفيحفظالقبيلةشاعريلازمأنالضعرنظمفيفنية.مموهبة

تجدأنوقل..الشأنبلوغإلىبهامتدرجاموهبتهبذلكيصقلحئ

أوس،راويةسلمىأبيبن))زهيركانلقد،راويةيكنلمنابغاشاعرا

فإنولذا(((1)جؤيةبنساعدةراويةوأبوذئيبزهير،راويةوالحطيئة

الشعراءبتجاربمصقولجيدشعرعنقريحتهتتفتحالراويةالشاعر

رؤبةسئلله.مفخرةتلكفتكونشعرهموروىسبقوهالذينالآخرين

.(((2)الراوية))هو:قالالشعراء.من)الفحل(عنالحجاجابن

علىالدربةأو،الفنيةالموهبةإرضاءعلىالأدبيةالروايةتقتصرولم

.(جويريةهكذامحرفاالثالثالشاعروالدالمطوعفي)وذكر،16:الوساطة(1)

.911:العمدة(2)
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مفاخرإذاعةالشعراءإلىتوحىكانتالقبليةالعصبيةلأنالشعر؟إنشاء

سريانالقبائلبينيسريالذيالشعرطريقعننطاقأوسععلىالقبيلة

الشعراءفكان..الأجسامفيالسهامتأثيرالأعداءفيويؤثر،الهشيمفيالنار

ليذيعواوغيرهامكةإلىفيتوافدونوالمناسباتالمواسمأياميترقبون

منرجالإليهاويأتي،الجاهليةفيلذلكتعقدالتيالأسواقفيأشعارهم

هذهفكانت،الفكريالنشاطألوانوممارسةوالضراءللبيعالقبائلمختلف

فيهويجريالشعراء،أبرزيجمعفيه،يلتقونمكانخيرالأدبيةالأسواق

الشعراء.درجاتوبيان،رديئهمنالشعرجيدبإظهارالتحكيم

أطرافمنالقبائلإليهفتأتيأشهرها،من(((1)))عكاظوكان

وأالمجاز(())ذيسوقإلىتنتقلثمالزمنمنفترةأفنائهفيوتترلالجزيرة

الروايةمناللونهذاعمادهاأدبيةحركةفتحدثوهكذا...))المجنة((

.البلدانأنحاءسائرفيالركبانمعوأشعارهأخبارهفتسيروالتحمل

الإسعي:الص!رفيالرواية

منرفعهإذالجاهليالمجتمعفيهائلاتحولاأحدثالإسلامجاءفلما

فكان..الإلهيالتشريعوعدالةالإنسانيةقمةإلىالجهلظلماتحضيض

الممقوتةالأنانيةمنتخلصتإذنفسها،الأدبيةالروايةعلىواضحاالتأثير

بعضابعضهمفيعكظفيهتجتمعالعربلأن؟بذلكسميمكة،منبالقربسوق(1)

عكظ.:مادة:واللسان(222/1:)العينالليثقاله.يدعكهأيبالفخار:
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والتصذيمحاسنهوإبرازالاسلامحياضعنالذودإلىللقبليةوالعصبية

الشعرقولفيقوياالأثرهذاوظهر،ومعتقداتهمآرائهموتسفيهلأعدائه

روايته.منالغرضعلى-بالطبع-انعكسثمنفسه

وجهةإلىالشعراءأبرزالبديعونظمهالباهربإعجازهالقرآنوحول

ثابتبنحسانفكانالشعر،أبداعمنالساميالغرضمعتتفقأخرى

لاالإسلامشعراءمنوغيرهمرواحةبنوعبداللةمالكبنوكعب

شأنكانوكذلكالإنشاء،حينالسامىالهدفهذاغيرإلىيلتفتون

والأداء.التحملعندالرواة

لكنهالألسنةعلىيروىالجاهليالشعرالإسلاميالشعرجانبإلىوظل

بالحدودالالتزامالغالبعلىفيهواعتبر،أجلهمنقيلالذيالغرضعنتجردقد

بنعمربهعللماذلكلنايفسرالحنيفالدينأترهاالتيوالقواعدالإسلامية

الشعراء((.))شاعربأنهسلمىأبيبنزهيروصفه-ز!ته-الخطاب

غزاها،غزاةأولفيعمرمع))خرجت:فيقولل!تهعباسابنيروى

ياهومن:قلتالضعراء.لشاعرأنشدني:عباسابنيا:ليلةذاتليفقال

لالأقظل:كألك؟صاروبمقلت:سلمىأبيابنقال:؟نك!ؤملاأهـير

،يعرفماإلايقولولا،المنطقفييعاظلولاالكلامحوشييتبع

وكذا؟كذا:يقولالذيأليسفيه..يكون.مماإلاالرجلولايمتدح
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.(((1)رجفلابرقحئفأنشدته!أنشدني

مجالسهمفيالعلماءمعلتدخلهائلةنقلةالشعرروايةانتقلتثم

وشرحالكريمالقرآذفهمعلىبالشعرليستعينوا،دروسهموحلقات

هذهرائدوكان..لديهموغمفتفسيرهعليهمأشكلفيماالنبويةالسنة

ماكثيراالذيل!تهعباسبنعبداللة:الجليلالصحابي:الوليدةالمدرسة

الشعرفإنالشعر،فيفالتمسوهالقرآنغريبعنسألتموني))إذا:يقول

بلالمنهجهذاسلوكفيمعارضيهإلىيلتفتيكنولم.(((2)العربديوان

ذإ؟مبينعربيبلساننزلالذيالقرآنلتفسيرالأمثلالطريقأنهيرى

ومعانيها)3(.بألفاظهاالعربللغةحيتسجيلواقعهفيالجاهليالشعر

وعندهالحرامالمسجدفيعباسابن))بينا:الأصفهانيأبوالفرجقال

فيربيعةأبيبنعمرأقبلإذ،يسألونهالخوارجمنوناسالأزرقبننافع

ابنعليهفأقبل،وجلسدخلحئممصرين)4(أوموردينمصبوغينثوبين

:فأنشدهأنشدنا،:فقالعباس

فمهجررائحأمغدغداةفمبكرغادأنتنعمآلأمن

يابنأدثة:فقالالأزرقبننافععليهفأقبلآخرها..علىأتىحئ

.1/092:تيلأغاا،1/89:ةلعمدا(1)

.1/30:العمدة،9/111:القرآنعلومفيالإتقان(2)

.167/صينظر:(3)

أبوعبيد(.)قالهبالكثيرةليستصفرةمنشىءفيهاالتيالممصر:الثياب(4)
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ويأتيكعنا،فتتثاقلالبلادأقاصىمنالإبلأكبادإليهنضرب!عباس

فينشدك:قريشمترفيمنمترفغلام

فيخسربالعشىوأمافيخزىعارضتالشمسإذاأمارجلارأت

:قال:فقالقال؟وكيف:قالقال،هكذاليس:فقال

فيخصربالعشىوأمافيضحىعارضتالشمسإذاأمارجلارأت

البيت.حفظتقدإلاأراكما:فقال

إياها.أنشدتك،القصيدةأنشدكأنشئتوإنأجل،قال

آخرها)1(.حئفأنشده-أشاءفإنيقال

إلا،عزوجلاللهحرمفيوزنا،للشعريقيمز!بهعباسابنيكنلمو

ابنبهمايقوموكان.المكانوحرمةالموقفوجلاليتكافأساملغرض

الدوافعأولبالشعرعليهاوالاستشهادالقرآنألفاظتفسيرمنه!!لعباس

ألفاظمنفيهاماإلىوالنظر،الأدبيةالآثارإلىوالاتجاه،اللغةلرواية

فاحصة.متأنيةنظرةوتراكيب

اط201)ديوانهفيكماوالقصيدة،01242:الأدبوخزانة،7211:الأغافيينظر(1)

قوله:آخرهابيتاوسبعينأربعة(2

أكدر.الماءمنمطروقالريعنشربهاردوماوماعافتفسافت

فيبكنمنهايستترولاللشمسيظهرأنهأي:البيترجلا-رأت:قولهومعئ

ليلا.البردلآلاميتعرضكماالنهار،وقت

الأمثلة.منلمزيد،4112:القرآنلأحكامالجامعوانظر:
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القدصممسارهعنبهانحرفتجديدةأمورالعربيالمجتمعفيجذتثم

فياللحنوقوعفكانفشيئا..شيئاتظهرأنعلىاللغةلروايةالدوافعوحملت

اللغةبأمرالاهتمامإلىيومئصارخانذراأشرنا--كماوالخاصةالعامةألسنة

التيالضوابطواستنباطالقواعدبوضعاللحنمنصيانتهاومحاولةوتراكيبألفاظا

العلماءفعادوفصاحتها..اللغةسلامةعلىحرصاالخطأفيالوقوعدونتحول

ذلكوكان،الغريبوتوضيحالشاهدلطلبيلتمسونهالشعرإلى-أخرى-مرة

العلمى.للقصدالعربعنالأخذبداية

المجالصقاتماعندوروايتهااللغةبأمرالعلماءعنايةوزادت

فأمها،الإسلامىالفتحلامتداداستجابة،والكوفةبالبصرةالعلمية

الجديد،دينهممبادئويتعلموااللةكتابليقرأواالعربغيرمنالمسلمون

ذلكعلىوالاستدلالوتراكيبهاالعربيةمفرداتمعرفةإلىالحاجةودعت

التيالروايةأنحئوروايتهااللغةبأمرالاهتمامفبرزبمالعربيبالشعر

تطلبصارت،اللىمجالس!فيجزئيكضيءبالأمص!تطلبكانت

دواعيها)1(.ألحتأنبعدلذاتها

ثلاثةمدىعلىعندهتقفواحداشكلااللغويةالروايةتتخذولم

العصرأواخرفيابتدائهامنذصورهاوتنوعتأشكالهاتعددتبلقرون

.68:اللغةرواية(1)
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يلى:فيمالألوانها)1(ونعرضالهجريالرابعالقرنفيانتهائهاوحئالأموي

البادبة:إلىالعلماءأ-رحلة

أخذهاهواللغةلاكتسابوسيلةأفضلأنالعلماءأذهانفياستقر

فبدأتبهم،والاختلاطالأعرابفصحاءعنبالتلقىالأصيلةمنابعهامن

،الأعرابيطلبونالباديةإلىوغيرهما(والكوفة)البصرةمنالعلماءرحلة

عنهمويروونإليهميستمعونالأعوامبلالشهوربينهمويقيمون

وألواحهم.صدورهمفييسمعونماكلويسجلون

(!183)ت:الجيحبيببنيونس:الباديةإلىرحلوامنأقدموكان

)ت:أحمدبنوالخليل،(ـه180:)تالأحمروخلفقيل،فيماالمائةجاوزوقد

وهوالعمر،منسنة93عنرحلهـ(512:)تالأنصاريوأبوزيد،(!175

.(2)الباديةعنأخذاالطقةهذهأهلأمحنر

الأعرابمنوالسماعالعلماءعنالتلقيبينبعضهمجمعوقد

حمزةبنعلىهؤلاء:ومن..منهالاستزادةفيورغبة،العلمتوثيقفيحبا

فيالهراءومعاذالبصرةفيالخليلعنأخذفإنههـ(189)ت:الكسائي

خمسأنفدوقدورجعوتهامةونجدالحجازبواديإلىخرجثم،الكوفة

القرنفنهايتهللحاضرةبالنسبةأما،للباديةبالنسبةالاحتجاجعصورنهايةوهو(2)

(202صا،الأولالجزء،بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعمجلة)انظرالهجريالثاني

.33111:العربيةاللغةآدابتاريخ(1)
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بنوالنضر،(1)ظفحماسوىالعربعنالكتابةفيالحبرمنقنينةعشرة

ثمالأعراببعضوعنأحمدبنالخليلعنأخذالذيهـ(452:)تخميل

أبوعمروومثله،(2)ةنسأربعينذلكبعدبالباديةفأقامالاستزادةفيرغب

بالكوفةالدرسحلقاتفيتعلمهمايقنعهلمالذيهـ(206:)تالشيباني

لماكتابةأفناهماحئعادفماحبرا،دستيجانومعهالباديةإلىفخرج

.(3)الأعرابمنيسمع

وأعنها،اللغةيأخذونمعينةقبيلةأذهانهمفيالعلماءيضعولم

أفواهمنالنقيةاللغةجمعهدفهمكانبل،يقصدونهمحدوداموطنا

القفار،يجوبون،الباديةإلىيرحلونفكانواوتدوينهاالخلصالأعراب

المرأةأوالرجلبينلانرق،الأعرابمنليسمعواالغيثمساقطويتتبعون

فيمتأصلةالعربيةالسليقةأنطالما،(4)المخدومأوالخادمالكبير،أوالصغير

اللغةسلامةأنرأواذلكمعولكنهم،دماؤهمبهاوجاريةنفوسهم

شابتعمنالأخذوعدمالجزيرةأطرافعنالبعدمنهميتطلبانونقاءها

منوأكثرواالجزيرةوسطفيمعينةقبائلحذدوافلذلك،شائبةلغته

يوضحهماعنها،يأخذوافلمأخرىقبائلعينواوبالمقابلعنها،الرواية

.169113الأدباء::معجم(1)

.(33212):العربآدابتاريخ(2)

فارسية.آنية:والدستيج،(1/422):الرواةإنباء(3)

.13911،041المزهر:(4)
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وعنهم،اقتدىوبهم،العربيةاللغةنقلتعنهم))والذين:(1)الفارابيقول

فإنوأسد(،وتميم)قيسهمالعربقبائلبينمنالعربياللساناخذ

الغريب،فياتكلوعليهم،ومعظمهأخذماأكثرعنهمالذينهمهؤلاء

لمو(وبعفالطائيينكنانةوبعض)هذيل،ثموالضصريف،الإعرابوفي

قبائلهم.سائرمنغيرهمعنيأخذوا

ممنالبواديسكانعنولاقط،حضريعنيؤخذلمفإنهوبالجملة

يؤخذلمفإنهحولهمالذينالأممسائرتجاورالتيبلادهمأطرافيسكنكان

منولا،والقبطمصرلأهلمجاورينكانوالأنهم؟جذاممنولالخممن

،الضاملأهلمجاورينكانوالأنهمإياد؟منولاغسانمنولاقضاعة

النمر؟منولاتغلبمنولا،العربيةبغيرصلاتهمفييقرأوننصارىوأكثرهم

للقبطمجاورينكانوالأنهمبكر؟منولالليونانيةمجاورينبالجزيرةكانوالأنهم

،والفرسللهندمخالطينبالبحرينكانوالأنهم؟القيسعبدمنولا،والفرس

لمخالطتهماليمنأهلمنولا،والفرسللهندلمخالطهمأزدعمانمنولا

ولا،اليمامةوسكانحنيفةبنيمنولافيهمالحبشةولولادة،والحبشةللهند

منولا،عندهمالمقيمينالأممتجارلمخالطهمالطائفوسكانثقيفمن

لغةينقلونابتدأواحينصادفوهماللغةنقلواالذينلأنالحجازبمحاضرة

.((ألسنتهموفسدتالأمممنغيرهمخالطواقدالعرب

.91:خلاقمرااو،1/112:المزهر:ينظر(1)
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العربيةاللغاتأفصحتريشلغةكانت.."ولهذاخلدونابنوقول

ثقيفمنامحمنفهممنثم،جهاتهمجميعمنالعجمبلادعنلبعدهاوأصرحها،

منعنهمبعدمنوأما،تميموبنيأسدوبنيوغطفانكنانةوبنيوخزاعةوهذيل

الفرسلأممالمجاورفىاليمنوعربوقضاعةوإيادوغسانوجذامولخمربيعة

.(؟)الأعاجم.ممخالطةالملكةتامةلغتهمتكنفلم.والحبشةوالروم

تكونالبداوةفيالقبيلةتوغلقدرعلىأنهالنقلهذامنويتضح

فصاحتهاتكونالقرشيةالبيئةمناقترابهاقدروعلىالفساد،منسلامتها

.(2)اللغةفيالسلامةغيروالفصاحة،الأسلوبفي

:الأعرابفصحاءعنالأخذ-ب

بهايقوممعاكسةرحلةهناككانتالباديةإلىالرحلةغضونفي

رأسهاوعلىالعلمحواضرإلىالباديةفيمواطنهممنالفصحاءالأعراب

علىقوعهالوأمحغر،كان))البصرة((علىالأعرابترددلكن،والكوفةالبصرة

إلىجاءوامافإذا..(3)سلعهموبيعحاجاتهملقضاءوذلكالباديةحافة

منهميسمعونفيه،اختلفوافيمايستفتونهمالعربيةطلابتلقاهمالحاضرة

.49:خلدونابنمقدمة(1)

القياسومخالفةوالغرابةالألفاظوحوشىالحروتتنافرمنخلوها:الفصاحة(2)

النحوية.للقواعدومطابقتهلغويااللفظصحة:والسلامة.اللغوي

.(9815):البلدانمعحم(3)
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لأبيالأنصاريأبوزيديقول،عليهمالأسئلةطرحفيويلحون،عنهمويكتبون

وماقلت:المتأزف.قال:المتكأكئ؟ما:لأحدهم))قلت:السجستانيحاتم

.(((1)ىفموأحمقأنت:قالالمحبنطئ؟وما:قلت.المحبنطئ:قالالمتأزف؟

على((والكناسة))المربدسوقيإلىالأعرابورودفرصةاللغويونوينتهز

الشىءعنهموروونبهمفيختلطونانعقادهماأثناءوالكوفةالبصرة:حافتي

:فقالالعلاء.بنعمروأبيإلى))جئتقال:نفسهعنالأصمعىيحدثناالكثير،

عليهفقرأتمعك،ماهات:قال))المربد((.من:قلت؟أصمعيياجئتأينمن

الدرجةفييعدوفأخذيعرفها،لمأحرفستةبهومرت،ألواحيفيكنبتما

((..(2)أصمعيياالغريبفيثهرتقائلا:

طائفةوتبقىالباديةإلىيعودونالأعرابحاجاتانقضاءوبعد

إلىويسكنونالرواةإلىفيأنسونبها،وتقيمالأمصارتسكنمنهم

فيومرجعاالفتيافيأساتذةيصيرواأنإلىبهمالأمرينتهيثم،مساءلتهم

لهيتصدرونبلمف،يتبرمونولابذلكيضيقونلاوهم،الخلاف

.(3)الحاضرةفيالمكثطولمنألسنتهمعلىيخشونلأنهمبه؟ويفرحون

علىمنهمنفرأقبلإياهمومذاكراتهمالرواةعلىالأعرابترددكثرولما

أولفييقصدونالأعرابهؤلاءكانأنفبعدالعلماء،عنوالروايةالطلب

القصير.الرجلوالمعئ:،261الألباء:نزهة(1)

.21212:البلدانمعجم(2)

.333/1:العربآدابتاريخ(3)
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والتلمذةالعلماءعنللتلقىالدراسةوحلقاتالعلممجالسهمقصدوا،أمرهم

منقدمالذي(!231:)تالأعرابيأبومسحل:ذلكفعلمنوأول،(1)مهل

توسعواثم،(2)والغريبالنوادرفيوصنفالكسائيعنالنحووأخذالبادية

:فروى،عنهميؤخذالذينالعلماءمنعدواحئبهاوتكسبواالروايةفي

(!512:)توأبوزيد:(!412:)ت:والأصمعي(!902:)تأبوعبيدة

وأبي،الكلابيمنيعوأبي،مهديةوأبيدأب،أبيوابن،نبهانبنالمنتجععن

.(3)الأعرابمنوكلهمالأسديتؤابة

العلماءثقةمنحتهممرموقةمكانةالعلمحواضرفيلهموصار

معقبولاالخلافعندالفصلالقوليعتبريقولونهماإنبل..والحكام

لاقومهلحنبغيرينطقأنبالأعرابيجهدتمهماأنهذلك،عليه

بنعمروأبيعندونحنالثقفيعمربنعيسى))جاء:الأصمعييقول..يستطع

بلغنيقالهو؟وماقال:؟تجيزهعنكبلغنيشيءماعمرو،أبايا:فقالالعلاء

،الناسوأفىجيضتأبوعمرو::فقال)بالرفع(.المسذإلاالطبليص!تجيزأنك

وهوإلاتمييالأرضفيوليس،ينصبوهوإلاحجازيالأرضفيوليس

خلفا)يعني:خلفياوأنت(اليزيدي)يعني:يجىياقمأبوعمرو:قالثم.يرفع

.33311:العربآدابوتاريخ،65:الفهرست(1)

.53ءا2:المزهر،56:الفهرست(2)

.70،139،156:النحويينومراتب،17ء:النحويينطبقات(3)
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رفع،لافإنهالرفعفلقناهالحجاز(من)أعرابي(1)المهديأبيإلىفاذهباالأحمر(

ينصب.لافإنه،النصبفلقناه(تميممن)أعرابيالمنتجعأبيإلىواذهبا

إليناالتفتصلانهقضىفلما،يصلىهوفإذاالمهديأبافأتيافذهبا؟قال

قال:.العربكلاممنشىءعننسألكجئناكقلناخطكما؟ما:وقال

أتأمراني:فقال)بالرفع(؟المسلثإلاالطبليس:تقولكيففقلنا:هاتيا،

خلفلهفقال؟الصادرةالإبلئئةوأينالجادي؟فأينسني،كبرعلىبالكذب

شرابلهموماهجرسودانيصنعفماقال:.العسلإلاالشرابليسالأحمر:

إلاالأمرملاكليسله:قلتمنهذلكرأيتفلما:اليزيديقالالتمر.هذاغير

طاعةإلاالأمرملاكليسفيه،دخللاكلامهذا:فقالبها.والعملاللةطاعة

ليس:فقالبها.والعملاللةطاعةإلاالأمرملاكليس:اليزيدي:فقالاللة،

رجلافأتيناالمنتجعأتيناثممنه.سمعنامافكتبنا.قوميلحنولالحنيهذا

النصبفلقناه)بالنصب(المسكإلاالطيبليص!خلف:لهفقاليعقل

.(((2)الرفعإلاوأبىينصبفلمفيهوجهدنا

فأصبحشأنهممنوالمناظراتالخلافمسائلفيالتحكيمأمروزاد

عنهمويأخذ،أولادهملتأديبالباديةمنالفصحاءيستقدمونالأمراء

وليلمافإنهطاهربمبنعبداللهالأمراء:أولئكأشهرومنالأمصارعلماء

الأصح.ولعله)أبومهدية(65:الفهرستفي(1)

.3913:الأمالمب(2)
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أبا:منهمذكرواالأعرابفصحاءمنجماعةإليهااستقدمخراسان

ابنهعلىبغدادمنالضريرأبوسعيدوردفلماوعوسجة،الأعرابيالعميثل

.(1)عنهموأخذالأعراببهؤلاءتأدبعبداللهابنطاهر

الرجالمنعنهماللغويونروىالذينالفصحاءالأعرابعددأنوذكروا

.(2)دسأ،وتميمقيس:قبائلإلىأغلبهمرجعراويةوتسعون!والنساء

:الأعرابعنروىعمنالرواية-ب

لطولاللحنالأعرابألسنةودخلالعربيةالسلائقفسدتولما

قلت،الوافدةباللغاتالمختلطمجتمعهافيوعيشهم،الحاضرةفيمقامهم

مقصورةالروايةوأصبحت،عنهمالأخذالعلماءوتركبالأعرابالثقة

.(3)الكتابةبطريقأومشافهةأنفسهمالأعرابعنأخذعخنالأخذعلى

الوقوعمنالروايةمنالنوعهذاعلىيترتبماعلينايخفىولا

فيمرارتهانتجرعزلنالاالتيالتحريفأوالتصحيفأوالخطأبآفات

المباشر.والنقلالمشافهةعنصرالروايةفقدتحينماالمتأخرةالمؤلفات

بعدفيماأصبحوافقدالأعرابعنروىعمنروواالذينالتلاميذأولئكأما

(!291:)توثعلب(!285:)تكالمبرد)بغداد(فياللغويالدرسأساتذة

.39911:العربآدابتاريخ(1)

.034:العربآدابتاريخ(76-49):الفهرست(2)

.الهجريالثالثالقرنبعداللحنكثروقد،(5/1):الحديثغريبفيالنهاية(3)
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تفسدلمممنالأعرابلبعفررالمشافهةالفرصةلهمسنحتقدأنهعلىوأترانهما،

بنعبدالوهابأوعبداللةمسحلكأبي)بغداد(؟العلمحاضرةفيسلالقهم

عبدالملكبنومحمد،الكلابيزيادبأبيالمعروفعبداللهبنونريد،(1)خريش

.(2)وغيرهمالعكليثروانوأبيأسد،بنيراوية:الفقعسى

قدقلتها--على)بغداد(فيالروايةبأنالقولنستطيعأنناعلى

كانالذيالبدويالوجهمعالممعهاختفتمتميزاحضرياوجهاأخذت

الناسواكتفىالعلماءأكثربهيعتدلمولذلكالتوتيق؟سماتمنسمة.ممثابة

الكتب.بطونحوتهاالتيأسلافهمبآثار-حينئذ-

(148)الطبقاتفيالزبيديوحماهعبداللة.(4212)البغية:فيالسيوطيحماه(1)

.عبدالوهاب

.139:النحويينمراتب،(69،73):الفهرست،(189118)الأدباء:معجم(2)
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اللغةتةوين:الثالثالمب!ث

اللغةلألفاظالعلماءتقييدمنالروايةفيالواسعةالحركةتلكتمخضت

!اعهترتيبإلا-الأحيانغالب-فيمرتبغيرتقييداوألواحهمقلوبهمفي

وكانت..العربيةوالأمثالالشعريةالشواهدبذكرمعززا،الأعرابمنوأخذه

فأصبح،عليه))اللغة((غلبتحئوالتدوينالجمعفيفائقةعنايةلبعضهم

أولئك:ومن..الروايةفيوإماماالعربيةعلومفيللناسمرجعا

قيل.البصرةأهلمنا!مه(117:ت)السدوسيدعامةبنقتادة-1

لايوميمريكنولم..قتادةبهأتانامماأصحشيءالعربعلممنيأتنا)المعظ:

.("1)رعشأو!نأوخبرعنتسألببابهتنيخأميةبنيمنراحلةتأتيه

بالعربيةالناسأعلممنكان.(!154)العلاءبنوأبوعمرو-2

فأحرقها،تنسكلكنه،السقفإلىتصلدفاترهوكانت،العربوأيام

انتهى))ماقال:حئ،وأشعارهمالعربيةعلوآوجمعبالروايةوشغف

.(((2)أقلهإلاالعردبقالمماإليكم

علممنلهاجتمعالذي(!209)المثئبنمعمروأبوعبيدة-3

إلاإسلامأوجاهليةفيفرسانالتقى))ما:نفسهعنيقولجعلهماالرواية

.(33412):المزهر،(8514):الأعيانوفيات(1)

الطبعةفيالأعلامبعضلنقصالنهضةمكتبة:ط(136/3):الأعيانوفيات(2)

.(33)الأدباء:طبقات،المحققة
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فارسيهما)؟(((.وعرفتعرفتهما

القومأتقنمنكان:(!214:ت)الأصمعىتريببنوعبدالملك-4

عشراثنيمنا!نريحفظفكان..(2)حافظةلهوأحضرهمبالشعروأعلمهم،للغة

.(((3)اقودنصعشرثمانيةفيكتبهحملانتقلقيلإذاإنهويقال،أرجوزةألف

الناسأحفظمنكان(!215)الأنصاريأوسبنسعيدوأبوزيد-5

الأصمعى"كانمناذر:ابنقال..الباديةعنأخذاوأكنرهمروايةوأوسعهم،للغة

فييجيبأبوزيدوكاننصفها،فييجيبأبوعبيدةوكان،اللغةثلثفييجيب

المترلةهذهالعلماءأولئكييلغولم."(4)اهلكفيهايجيبأبومالكوكانثلثيها،

،للصعابوركوب،ونصبكدبعدإلاالعربوأياماللغةعلمفيالرفيعة

عنهتحدثنالماإذآ،غرابةفلاوحفظهااللغةجمعسبيلفيللمشاقوتحمل

أعوامابلشهوراالباديةأهلبينوغرهمهؤلاءإقامةمنالروايات

سننعلىويقفون،والتراكيبالمفرداتعنهمويتلقون،منهميسمعون

وأصدورهمفيذلكيحفظونثموالنثرالشعرفيكلامهمومجاري،العرب

مسقطإلىعادنفسهتقنعبهمالمالعاأدركإذاحئألواحهم،فييدونونه

.(2/204):المزهر(1)

.بتصرف(2/204):نفسه(2)

العربية.اللغةآدابتاريخ(3)

شدةمنعنهعرفلماالأصمعىروايةقلةالسيوطىوعلل،(402/2)المزهر:(4)

والحديث.القرآنغريبفيوالحرجالروايةفيالتحري
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ثموتدوينهااللغةجمعمراحلأولىتللثوكانت،ويعلمهليمليهرأسه

.(1)الشاملةاللغويةالكتببظهورتوختخطواتتلتها

بل،اللغويالتأليفمنعرفماأولالشاملةاللغويةالكنبتكنولم

انتهىحئمراحلعلىالأمرتدرجثمالحاجةإليهادعتطبيعيةمحاولاتسبقتها

ثلاثعلىتمقداللغةجمعأن(2)بعفالباحثينووى..الشاملالمعجمبتأليف

العصريعرفلمإذ،الإسلامبعدجميعاجاءتأنهاالمؤكدومن-مراحل

العلمى:الاتجاههذاسلوكفيالقرآنيالتأثيريؤكدماوهو،للجمعسبيلاالجاهلي

الأولى:المرحلة-أ

وجودأولترتيبهانظردون6لفق،كيفماوتدوينهاالباديةمنالكلماتجمع

المطرفيكلمةيسمعالباديةإلىرحلحينمافالعالم،التدوينعندبينهاتناسب

وأالانسانوصففيورابعةالنباتأوالزرعفيوثالثةالسيففيوأخرى

ترتيبإلاترتيبغيرمنسمعحسبماكلهذلكفيدونذلك،غيرإلى..الحيوان

.السماع

الثلألية:المرحلة-ب

ترتيبدونواحد،موضعفيواحد.مموضوعالمتعلقةاللغةجمع

متقاربةكلماتوجودذلكإلىودعاهمداخلها،فيللموضوعات

.بتصرفبعدهاوما3/204:المزهر(1)

.265-26312:الاسلامضحىفيأمينأحمدالأستاذ(2)
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والقضم(1)الخيلأصواتمنوالكريروالنخير-كالشخيرالمعانيفي

وقدواحد،موضعفيبوضعهاتحديدهافأرادوا-بالأسنانللقطعوالخضم)2(

مستقلةكمبأوكتاببتأليفانتهتحئنفسها-!نيالمرحلةهذهتدرجت

وغيرها.،الإنسانخلقوكماب،النباتمحمابمثلواحد،موضوعفي

الثالثة:المرحلةب

معرفةبواستطهيسهلالعربيةالكلماتلجميعشاملكتابوضع

وقد..الذهنفيمعئلأيالعربياللفظمعرفةأوعربيةكلمةأيةمعئ

))المعجم((.بكتببعدمنتسميتهاعلىاصطلح

فيالتسلسلأنمنأمينأحمدالأستاذ:إليهذهبماإلىوأذهب

العلملنضوجالطبيعيالتدرجلأن،وصحيحمعقولالتدوينمراحل

له.يمهدمايسبقهأن،التأليفمرحلةوبلوغه

تسلمالمراحلهذهمنمرحلةكلوكانت...)):(3)اللهرحمهقال

الفكرةواضعالخليلأنإلا،الفكرةهذهعلىيعكرولابعدها،ماإلى

الثانية،الفكرةواضعىوالأصمعيزيدأبيمنزمناأسبقكانالثالثة

منصوته:والكرير،منخريهمنصوتهوالنخيرفمه،منالفرسصوتالشخير:(1)

.(42121:)المخصصالأصمعىقاله..صدره

أبوعبيدقاله.بأسنانهالإنسانقطعوالخفمم:بأسنانها،الفرسقطعالقفصم:(2)

.(7152:)المخصص

.(27012):الاسلامضحى(3)
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منعاشفالخليلطويلا،زمناتعاصرواالثلاثةبأنهذا:عننجيبولكن

سنة)توفيزيدوأبو(!213-122)منوالأصمعي(!175-100)

سبقوربماطويلا،زمناعاشوافقدعاما..وتسعينبضعةعن(!215

أكثرعليهماعلىالخليلوأن،المفرداتفيبالتأليفزيدوأبوالأصمعي

فيقاربهمنوينفذهايملأهاأنيستطعولمفقط،الفكرةوضعالمحققين

التفكيرفيطفرةكانتالخليلفكرةلأنزيد؟وأبوالأصمعيمثلالزمن

وبعدبعدهأتىمنإلاوينفذهايملأهاأنيستطعفلمزمانها،وقبل

.((صحيحةمعقولةالتسلسلفكرةتزاللالهذازيد..وأبيالأصمعي

من:كلاأنمن،(1)التراجمكتبأوردتهماقولهإلىأضيفولكني

سنةالمتوفىالعلاءبنعمروأبي)أستاذالأعرابيزيدبننهشلخيرةأبي

أحمدبنالخليل)أستاذالأعرابيكركرةعمروبنمالكوأبي(!154

.((الإنسانوخلقو))الخيل))الحشرات((فيألفاقد(!175سنةالمتوفى

التأليفشاركهمربمابل،الخليلمنزمناأسبقشك--لاوهؤلاء

..أخبارهمإليناتصللمولكنإليهسبقوهمأو،آخرون

لأنعمليا)2(،لانظرياصحيحةالتسلسلفكرةتكونهذاوعلى

المرحلةفيوتختلف،والثالثةالثانيةالمرحلتينبوجودتقراللغويةالدراسات

مستقلةرسائلفيهاوجدتوقد،مختلطةفيهاالرسائلأنفتبينالأولى

.(66،86):الفهرست(1)

.(35/1):العربيالمعجمفينصارحسين.د(2)
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وأتلاميذهمعلىاللغويينأكثريمليهكانمامع،والحديثالقرآنبألفاظ

معين.نظامبلادفاترهم!نيالأعرابمنيقيدونه

مرحلةكلتمييزتعنيلاالمراحلهذهتعاقبفيالتسلسلفكرةأنكما

استفادتفقدذلكمنالعكسعلىبلتاليتها،بظهوروانقضا!اعداها،عما

أزمانحئمضهجهايفضلونأتباعالمرحلةلهذهوبقىسابقتهامنمرحلةكل

القرونطيلةفيهاالتأليفتوالىفقد،الثانيةبالمرحلةمثلالذلكونضرب،متأخرة

..الكاملالمعجمجانبإلىندرسهاالتيالثلاثة

أبيمن:كلمستقلا-محعاباالأعرابيخيرةأبيبعد(1)الحشراتفيفألف

وابنهـ(213)والأصمعى(!209)عبيدةوأبي(!206)الشيبانيعمرو

(!244)السكيتوابن(!231)حاتمبنأحمدنصروأبي(!231)الأعرابي

مؤلفاتهم.إليناتصللمممنوآخرون(!255)السجستانيحاتموأبي

المنذرأبيمن:كلكركرةبنعمرومالكأبيبعدالخيلفيوألف

عمرووأبيهـ(204)ثهيلبنوالنضر(!204)الكبيمخمدبنهشام

والأصمعي(!209)عبيدةوأبي(!206)وقطرب(!206)الشيباني

ومحمد(!225)والمدائني،(!219)الريحانيعبيدةبنوعلى(!213)

بنأحمدنصروأبي(!231)الأعرابيوابن(!228)العتيعبداللهبن

(!233)والتوزي(!231)الشيبانيعمروأبيبنوعمرو(!231)حاتم

.(4/121):العربيالمعجم(1)
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عكرمةوأبي(!245)الشيبانيمحلموأبي(!245)حبيببنومحمد

الرياشىالفرجبنالعباسالفضلوأبي(!250)الضيعمرانعامربن

وغرهم،(!280)طاهرأبيبنوأحمد(!276)قتيبةوابن(!257)

والخيل،عبيدةلأبيوالخيلللكبي،الخيلأنسابعدا:ماجميعاوفقدت

.(؟)الأعرابيلابنوفرسانهاالخيلوأحماء،للأصمعى

(!602)الشيبانيعمروأبي:(2)نمكلمفرداتأليفاالإبلفيوألف

،(!215)الكلابيزيدوأبي،(!213)والأصمعى(!902)عبيدةوأبي

وابن،(!231)حاتمبنأحمدنصروأبي،(!215)الأنصاريزيدوأبي

ماجميعاوفقدت..(!255)السجستانيحاتموأبي(!244)السكيت

للأصمعي.))الإبل((كتابعدا

بعفررورى،الثالثالقرنبعدماإلىالتأليفهذامنالنوعهذاوامتد

.(3)(ـه356)القاليعلىأبييدعلىالرابعالقرنمنتصففيتوقفأنهالعلماء

فأضافجديد،بلونتشكلالثالثالقرنأوائلفيأنهيرىكما

كتابفيالسابقةالمؤلفاتمنكتبعدةجمعهي:أخرىمرحلة

في(!224)سلامبنالقاسمأبوعبيدذلكفعلمنأولوكان،(4)دحاو

.(27111):العربيالمعجم(1)

(4111:المحقق)مقدمةالحيوان(2)

.41)مذكرتي(:المعاجمفيد/قناوي(3)

.(41-13):نفسه(1)
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))الألفاظ((..كتابهفي(!244)السكيتابنتلاهالمصنفالغريب

الحاضر.عصرناحئالمنهجهذاواستمر

صورتينفي-ولكنواحدمنهجأنهما(1)غيرهيرىحينعلى

))الغريبأو،((الصفات))بكتبالمؤلفاتمناللونهذاويسمى-مختلفين

مصنفوه.عليهأطلقكما((المصنف

نعتهكتابفيالأعرابيخيرةأبوذلكعنهأثرمنأولأنويرى

،(للخليل)معاصرالكوفيمعنبنالقاسمأعقبهثم((المصنف))بالغريب

الشيبانيعمرووأبو،(!203)خميلبنالنضرذلك:بعدوتابعه

الأنصاريزيدوأبو(!213):والأصمعى،(!062)وقطرب،(!062)

.(!244)السكيتوابن(!224)سلامبنالقاسمعبيدأبوثم(!215)

قسيموهو،بالمعانييختصالشاملةالمعاجممننوعأنهآخرونورى

وأبرزالنوعينهذينعننتحدثأنوقبل،نختارهماوهذاالألفاظمعجمات

واستخدامه.ظهورهوأولية))المعجم((كلمةمعئبتوضيحلذلكنمهدكنبهما،

)المعجم(:لفظةمعنى

ففيالبيانوعدموالخفاءالإبهام:.ممعئاللغةفي(مج)عمادةجاءت

كلوالأعجمبهيمةأودابةكلوالعجماء:..يفصحلاالذي))الأعجم))العين((:

بعدها.وما(06112):العربيالمعجمفينصارد.حسين(1)
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.(((1)سكتت:السائلجوابعنالداراستعجمتو...بعربيليسكلام

...عجمةلسانهفيكانإذاوأعجم:أعجمى))رجل:اللسانوفي

.((..(2)تتكلملالأنهاعجماء:البهيمةوسميت

الضدإلىالمعئتحولعينهضعفناأوالفعلعلىالهمزةأدخلنامافإذا

وأقسطأشكىمثل:والنفىالسلبمعئوالتضعيفالهمزةمنواستفادتماما،

،(((4)حضيوعجمتهتستبينكىتنقيطه:الكتابو))تعجيموأقذى)3(

ولاتعجيما،وعجمتهالحرفأعجمتيقال،بالنقطالإيضاحوالإعجام:

أكترهايختصالتيالمقطعةالحروف))وهيالمعجمحروفومنه،عجمه:يقال

.(((5)المعجمالخطحروف:ومعناه،الاسمحروفسائربينمنبالنقط

الخليلأن))وأظن:يقولحيثآخرمذهباتسميتهافيفارسابنويذهب

فهىالمفهومالكلامتأليفمؤلفةغيرمقطعةمادامتأنهابالأعجميةأراد

يجمعالذيالكتابعلىأطلقلذلك،(((6)ءىشعلىتدللالأنها؟أعجمية

.(متخ!)ع:العين(1)

.(متخ!)ع:اللسان(2)

.(23011)المزهر،(7513):الخصائص(3)

ولعلها))ويصح(((274اا)جالمطبوعالكتابفيوورد..(مج)ع:الخصائص(4)

.(01442:)المقاييسثنيفارسابنأوردهاوهكذا..أثبتهعمامصحفة

.(مج)ع:الصحاخ(5)

.(مج)ع:اللغةمقاييس(6)
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وذلك))معجم"بملفظمعينترتيبفيمعناهاوبوضوحويشرحهااللغةكلمات

فلفظ.المعجمحروفعلىمرتبولأنه،وإبهامغموضمنالمادةفيمانريللأنه

.ممعئمييمصدرأنهأو))أعجم((الفعلمنمفعولاسمإما-إذآ-))معجم((

-مثلمصدراالإعجام.ممعئالمعجميجعلون))وناس:الجوهريقال..الإعجام

."(1)مجعتأنالحروفهذهشأنمنأي-والمدخلالمخرج

علىمصطلحاتستقرأنقبل.ممراحل))معجم((كلمةمرتوقد

بنحبيشكتابعنوانفياسضخدتماوأولالمعروفةاللغةكتب

مادةأنإلىللإشارة(((2)المعجمحروفعلى)الأغانيالفبيموسى

الإضافة،هذهمنالناستخففثمالهجائيةالحروفعلىمرتبةالكتاب

.واشتهر..للمادةالهجائيالترتيبعلىللدلالة))معجم((بكلمةواكتفوا

(!257)البخاريفكان..الحديثرجاليدعلى-مصطلحا-ذلك

حروفعلى))الجامعوسماه،كتبهأحدعلى)معجم(كلمةأطلقمنأول

الرجالأسماءفيهرتبالذيالكبير(())التاريخكتابهغرارعلى((المعجم

.(3)المعجمحروفوفق

أصوبإنهبري:ابنوقالجىوابنالمبردإليهذهبماوهو(مج)ع:الصحاح(1)

الإضافةتصحفلاوعليه(المقاييس)فيفارسابنإليهفمالالأولالقولأماوأسد،

.(المعجمالخط)حروفتقديرهمضافبتقديرإلا

.(7/022)الأدباء:معجم(2)

.(38):الصحاحومقدمة.(414)بغداد:تاريخ(3)
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يستخدمهأنقبلمؤلفاتهمعلىإطلاقهفيالمحذثونتتابعثم

بنأحمديعلىلأبي((الصحابة))معجم:التاليةالعناوينفنجد.اللغويون

محدثالحافظالموصليالتميمىهلالبنعيسىبنيجىبنمثئبنعلي

أسماءفيالصغير(و)المعجمالكبير(و)المعجم،(!307)ت:الجزيرة

المعروفالمحدثالبغويالعزيزبنمحمدبنعبداللةالقاسملأبيالصحابة

فيو)الصغير(و)الأوسط()الكبير(والمعجم،(!315:)تمنيعبنتبابن

)ت:الموصليالنقاشالحسنبنمخمدبكرلأبي:وأسمائهالقرآنترءات

مرزوقبنقخبنعبدالباقىالحسينلأبي(الشيوخو)معجم(!351

لأبيو)الصغير(و)الأوسط()الكبير(والمعجم،(!351:)تالبغدادي

أحمدبكرلأبي)الشيوخ(ومعجم(!036:)تالطبرانيأحمدبنالقاسم

يتفقونوهمكثير)1(هؤلاءوغير..(!371:)تىليع!سإلاإبراهيمابن

المعجم،حروفعلىالأسماءوترتيبه،لكتابهالبخاريإطلاقمعجميعا

لأنهم؟المحدثونيستعملهأنقبلالمصطلحهذااللغويينعنيغبولم

ينعتونكانواإنما،مؤلفاتهمعلىعنوانايطلقوهلملكنهم،فكرتهأصحاب

معجمهيسمى(!321:)تدريدفابن،عليهتغلبمميزةبصفة))المعجم((

والأزهري،((اللغةفي))البارع(!356)القاليوأبوعلى))جمهرةاللغة((،

العربي:المعجم،(39138):الصحاحومقدمة،(215)خير:ابنفهرست(1)

.(61):العربيةالمعاجم،(1311-41)
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،((اللغةفي))المحيط(!350)دابعبنوالصاحب((اللغة))تهذيب(!370)

))اللغةتاج(!398)والجوهري،اللغةمجملهـ(395)فارسوابن

القرنفيالمشهورةالمعاجمكتبمنطائفةوهذه...((العربيةوصحاح

فعلكماعنوانامنهاأيعلى)المعجم(إطلاقنجدولمالهجريالرابع

كانالمصطلحهذاأنعلى،منهمذلكوكثرلهم،المعاصرونالمحدثون

.(1)اللغويةكتبهمعلىإطلاقهدونقبل،مناللغةرجالبينمتداولا

بسببجاءمتأخر،إطلاقفهوالمعجمعلى)القاموس(إطلاقأما

وتردد،(!816)للفيروزآبادي(المحيط)القاموسكتابوذيوعشهرة

)القاموس(كلمةأنظنحئالباحثينألسنةعلىكثيراالكتابهذااسم

العربيةاللغةمجمعأجازهحئسائراالمعئهذاوظل)معجم(ترادف

معتبرا((الوسيط))المعجمفي)قاموس(كلمةمعانيضمنوذكرهبالقاهرة

.(2)الاستخدامفيالتوسعأوالمجازقبلمنمعجمعلىاللفظهذاإطلاق

بعدها.وما30والحاضر:الماضىفيالعربيالمعجم(1)

كما(.م"ق(467/2):الوسيطالمعجم،(021):اللغويوالبحث،(4111):العربيالمعجم(2)
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المعاجم:أنواع

85

علىكلامناونقصر،لغويةوغيرلغوية:كثيرةأنواعللمعاجم

:نوعانوهياللغويةالمعاجم

المعلألي:معاجم:الأول

المرتبةغير،اللغويةالموضوعاتمنالعديدعلىتشتملالتيوهي

مقصودا.ترتيبا

أشهرهاومن،الموضوعاتذاتوالمعاجم،(1)المبوبةالمعاجموتسمى

لابنوالألفاظ،(2)(!224)ت:سلاآبنالقاسمعبيدلأبيالمصنفالغريب

.(!244)ت:السكيت

يلي:فيماالثانيعنونتحدث

.(1011):)1(المخصص

للعلوهالتونسىالمجمعونشره،العبيديالمختارمحمد.دبتحقيق-مؤخرا-طبع(2)

.(!26141)طوالفنونوالآداب
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الالفاظكتاب

مؤلفه:

وجوهلبيان(!244:ت)السكيتبنيعقوبأبويوسفألفه

تفسيرأوالجمع.ممهمةمكتفوغير،والعباراتالمفرداتفيالاستعمال

ذإ،قبلهمنغيرهيعملكانكمالهاوالاحتجاجأخرىبلفظةاللفظة

فيواحدأصلتحتتقعالتيالمفرداتيجمعونالثانيالقرنفيالرواةكان

والإبل.والخيلوالشجر،والنبات،الإنسانكخلقصغيرةكتيبات

ايته:رو

البصرةعلماءفمن،والكوفةالبصرةعلماءعنالسكيتابنرواه

بنويونس(!154)ت:العلاءأبوعمروبن:الكتابفيذكرهمالذين

.(1)(!312)توالأصمعي(!012)وأبوعبيدة(!287:)تحبيب

،(!702:)توالفراء(!189:)تالكسائي:الكوفةعلماءومن

.(2)(ـه602:)تالشيبانيوأبوعمرو(!231)الأعرابيوابن

الصلةهذهإلىويشير،الشيبانيعمروبأبيالصلةوثيقوكان

فيعمرو()أبيبكلمةويكتفي(((3)كتبهمنوأكضبعنه،ذخآ...))بقوله

.1،2،3،5،13،673:الألفاظتهذيب(1)

.5،9،13،68،672:الألفاظتهذيب(2)

.201:الفهرست(3)
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الشيباني.أباعمروبهاقاصداالأماكنمنكثير

إلىأقوالاوينسبأسد.بنيوعنقشير،بنيأعرابعنرويوكان

والمبردثعلبعنوروى،الجاحظعنهروىالذيلقيطبنكأفار،رواةأعراب

.(1)مسحلبنربعبدبنبكربنالعلاءأبوالعمروهو)مكوزة(عن

موضوعاتعلىوبوبها،العربيةألفاظبعضىالسكيتابنجمع

الناسصفاتفيأبوابومنهابابا،وخمسينمائةعلىزادتشئ،

المختلفة.للعباراتوأبوابالأشياء،صفاتفيوأخرى

خلقمنيكرهوماوالفقر،الغئعنحديثه:الناسصفاتفمن-

الفقر:بابفييقول،الولادةفيالنساءبهينعتوما،الإنسان

معهيكنلمومترلإلىيأوفلمالقفرفيباتإذاإقفاراالرجلأقفر"يقال

."(2)رفقلافيباتريدالقواء،فلانبات:يقال،الأصمعيزاد،

وصفةوغيرها،للخمرالآنيةعنحديثهالأشياء:صفاتومن

أول))الظلام:الليلصفةفييقول...الطريقوأسماءالليلوصفة،الشمس

الليل،أولأتيته:ويقالليلا...أيظلاماوأتيتهمقمرا،كانوإنالليل

الشمسغيوبةعندأيظلاما،وأتيته،العتمةإلىالشمسغيوبمنوهو

.64،65،532.645:الألفاظتهذيب(1)

.2؟:الألفاظتهذيب(2)
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العصربعدأتيتهإذاممسيا:وأتيته،الليلأولدخولوهوالمغربصلاةإلى

.(((1)الشمسغيوبإلى

فيالنفىوبابمف،بدمالاباب:المختلفةالعباراتأبوابومن

ماوباب،بأجمعهالشيءأخذوبابأحد،بهاماقولكوباب،الطعام

كثير،ولاقليلمالمالهمعنة،ولاسعتة))ماله:ويقول...القلةفييقال

تولب:بنالنمرقالوالكثير،للقليلومعنةللقليلسعتةأبوعمرو:قال

غيرمعنمالكضياعفإنفيهفألامضئعتهولا

قد:ويقالشعر،ذيكلفالسبد،معناهفيلبدولاسبدماله:ويقال

يطل.ولمخرجإذا:الفرخريشسبدوقدخرج.إذا:الحلقبعدالشعرسبد

جلود.منإناءفالقد:قحف،ولاقدومالهووبر،صوفذيكلواللبد

يأجليلةولادقيقةومالهضرع،ولازرعومالهخشب،منإناء:والقحف

.((..(2)ناقةولاشاة

))يقال::الأصمعيفيهيقول.التفضيلأفعلعلىبناهباباوعمل

ويقول،الضخمالأعجفالرجالوأشدالصفا.علىالحصاالمواطئأغلظ

نأوذلك،الخلةأرنبالأرانبوأسرع...العصبكثيرالألواحأضخم

.(((3)بفحلاتيسالظباءوأسرعيفتقها.والحمفررتفتقهاولاتطويهاالخلة

.(504):الألفاظتهذيب(1)

.(489):الألفاظتهذيب(2)

نبت.:والحفب.()6ءه:الألفاظتهذيب(3)
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اللفظصورةتتغيروقد،مختلفةألفاظبينأحياناالفروقيبينثم

)بالكسر(والطحنطحنا،أطحن))طحنتذلك:مبينافيقولمعناهفيتغير

فالذبح،والذبحالذبحومثله.فعلك)بالفتح(والطحن:نفسهالدقيق

.((...(1)فعلك)بالفتح(والذبح،بعينهالكبش)بالكسر(

بعفالأشياءعلىالأحماءإطلاقفيالعلماءأختلافيذكروحين

والقرقفالشمولالخمرهيالخمر:صفةفيكقولهيوضحه

لهالأنثهولا؟حميت:الأصمعي))قال:يقولالشمولوالعقار...وفي

ثهلتلأنهاثهولا؟سميتأبوعمرو:وقال،الشمالالريحكعصفةعصفة

.((..(2)عمهمإذايشملهمالأمرثهلهميقال،عمتهمأيبريحهاالقوم

الطيالسةبابفيكقولهأصلهاذكرمعربةاللفظةكانتفإذا

قال.مثتةبالفارسيةوأصلها،الكمينطويلةفراءجبة))المستقةوالأكيسة

.(((3)بندقةوزنعلىالمستقةهي:ثعلب

فقدكنابه،روايةفيللكوفةيتحيزلمولكنهكوفيا،السكيتابنوكان

فيالروايتاناختلفتافإذاالسواء،علىوالكوفةالبصرةعلماءعنفيهيرويكان

كلمةثنييرويهماذلكمنبينهما،الجمعطريقعنالرويتينبينوازنشيء

الإسلامفييترك)الاالحديثفيجاءأبوعبيد:قال:يقولحيث)المفرج(

.(127):نفسه(1)

(122):الألفاظتهذيب(2)

.(670):نفسه(3)
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يوسعحئالمسلمينأخلاقيتركلاأي،المحتاجالمغلوبوالمفرج.((مفرج

،المحتاجالفقير-معجمةغير-بالحاءالمفرح:ثعلببقوليردفيم،عليه

.(1)هلعضيرةلاالذي-وبالجيم

قيمته:

والتأليفالجمعخطواتمنجديدةخطوة((الألفاظ))كتابويعد

.الهجريالثالثالقرنفياللغوي

لويسالأبمرةلأولطبعه،م189سنةهبيروتفيمطبوعوهو

409:ةنسثنيكتبتقديمةنسخةعن(آ1927)ت:اليسوعيشيخو

موجودةوهي،الفارسيمحمدبناللههبةيدعلى،السلامدارفيللهجرة

بهولندة.)اليدن((كتبخزانةفي

وصلالذيبل،مؤلفهوضعهكماإلينايصللمالكتابلكن

(!ء.2)ت:التبريزيالخطيبعلىبنيجىزكرياءأبيالشيختهذيب

أحسنوقد..(الألفاظ)تهذيببكتابالباحثينبينعرفولذلكله،

كتابنصعلى-الإمكان-قدرحافظاإذصنعاوالناشرالناسخ

الخطيبتهذيبوبينبينهمفصولةالصحيفةأعلىثنيبوضعه))الألفاظ((

.(2)هلكالحاشيةالتهذيبوأصبحعنهفتميز،بجدول

.(42):الألفاظتهذيب(1)

.قباوةفخرالدين-بتحقيقمطبوعاالكتابوصلثم(2)
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:الألفاظمعاجم:الثلألى

91

وتسمىخاصا،ترتيبامرتبةاللغةموادعلىتشتملالتيوهي

.(1)سيدهابنتعبيرحدعلى،المجنسةبالمعاجم

لجمعالعربيالفكرإليهتوصلماغايةالمعاجممنالنوعهذاويعد

والسابقالفنهذارائدوكانمبتكر،ونظاممرتبةبطريقةوتدوينها،لغته

))العين((،كتابفي(!175)ت:الفراهيديأحمدبنالخليل:إليه

معجمهفألف(!206:ت)الشيبانيأبوعمرونفسهاالفترةفيوعاصره

الخليلترتيبفيهخالففريدمنهجعلى(2)الحروفأوأواللغات))الجيم((

إلاعنهيجدولملسهولتهالمألوفالهجائيالترتيبإلىفعمد،الصوتي

محققابالقاهرةالعربيةاللغةمجمعطبعهوقدالهاء،علىالواوباببتقديم

.(3)الجيمحرفلاالهمزةبحرفبادئا،العاديةالهجائيةعلىومرتبا

معجمهفوضع(!284:ت)البندنيجىأبوبشيربعدهما:منجاءثم

بحسبولكنالعاديالهجائىالترتيبوفقورتبه،((اللغةفي))التقفية

الأخير)4(.الحرف

.(1"/1):)1(المخصص

.(2711):الجيمكتابمقدمة(2)

عبدالعليمبتحقيقوالثاني،م1974عامالأبياريإبراهيم:بتحقيقالأولالجزء(3)

.م9751عامالعزباويعبدالكريمبتحقيقوالثالث،971هعامالطحاوي

.1976عامد/العطيةبتحقيقطبع(4)
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القرون-خلالإليناوصلماكلهيالثلاثالمعجاتوهذه

الزمن.عواديمنسليماالألفاظمعاجممن-الأولى

بنثهرعمرولأبيو))الجيم(((!203)ت:ثهيلبنللنضر))الجيم((أما

بنالمفضلطالبلأبي((اللغةعلمفيو))البارع(!2ء5)ت:الهرويحمدويه

ذكرها)1(.إلاإلينايصلفلم(!530حدودفي:)تعاصمبنسلمة

يلي:فيما،للخليل))العين((كتابأبرزهاعنحديثاوإليك

.77،901:الفهر!ست(1)
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العينثتاب

93

((((5975:ت))الفراهيديأثمدبن))شليلى

بنالخليلألفه،العينكتابتأليفاللغويةالجهودثمراتمن

مبتكرةوبطريقة،اللغةلموادجامعةشاملةصورةفيالفراهيديأحمد

الذيالمعجملهذاوتم،سواهأحدبخلديدرلماستيعاباالموادجميعاستوعبت

.الآفاقويملأيظهرأن((العين"كنابمؤلفهسماه

منكبيرةطائفةبهاقتدتالتتريلللغةشاملمعجمأولالعينكانولما

يلي:فيما.الخليلإلىالكتابنسبةبتحقيقلذلكممهدابدراستهفا!مفي،المعاجم

العين:مؤلففيالعلماءآراء-أ

بنالخليل:إلى))العين((كتابنسبةإثباتفيالباحثينآراءتعددت

)البصرة()؟(،فيلهرؤيتهممنذالقدماءبينالجدلوكثر.الفراهيديأحمد

آخر.كتابفينعهدهالمبصورةذلكبعدالخلافامتدثم

مذاهب:ثلاثةإلى-جميعا-الأقوالهذهردويمكن

)حشوا(.وتأليفافكرةالخليلإلىالكتابنسبةصحةيرىمذهب-أ

ويقول،النسبةهذهصحةعدميرىالنقيفمنه:علىمذهب-2

المظفربنالليثوهو:،غيرهألفهوإنما،الكتابهذايؤلفلمالخليلبأن

.(الخليل)تلميذ

.(1148):المزهر(1)
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فذهب:المتعارضينالرأيينبينوالتوفيقالجمعحاولثالثمذهب-3

الليث.بهقامفقدوالتنفيذالتأليفأما،الفكرةواضعالخليلأنإلى

نقا!قمنحولهدارماضوءفيفريقكلقولهنانعرضونحن-

؟(؟)المحدثينللباحثين

:الأولالفون

(!321)ت:دريدوابن(!285)ت:المبردرأسهوعلى

فيدريدابنقال..(!347)درستويهوابنهـ(337)ت:والزجاجى

الله-رضوانالفرهوديأحمدبنالخليلأبوعبدالرحمن))وألف:الجمهرة

نهايته،إلىسماعنوعني،لغايةتصديمنفأتعب))العين((،كتاب-عليه

بذلكأترتبعلهبعدهمن،متكلفوالمعاند،معترفبالغلبلهفالمصنف

.((..(2)دحجأم

صريحقولعلىلهمنعثرلمإذ،الآخرينالثلاثةعنالسيوطيوقال

فكان،الجهابذةوقبلهالعلماء)العين(بهاعتئ))وقديما:النسبةتصحيحفي

الردفيكتاب-ولهدرستويهبنأبومخمدورواه،ذكرهمنيرفعالمبرد

،(61):الصحاحمقدمةعطار:الغفورعبد،(27911):العربيالمعجمنصار:د.حسين(1)

البحثعمر:مختارأحمد.د،(7):العينومقدمة،(26)العرل!ةالمعاجم:درويشد.عبداللة

محمدد.عبدالسمغ.(21):اللغة:روايةالشلقانيعبدالحميد،(138):العربعنداللغوي

وغيرهم.،(اللغوية)المعاجمأبوالفرجأحمدد.محمدالعرببة(،)المعاجمأحمد:

.(3/1):اللغةجرة(2)
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لأبييوجدلاويكاد،الخللمنإليهنسبهفيماسلمةبنالمفضلعلى

السيوطي،منالنقلوهذا.(((1)هنمإلااللغةفيحكايةالزجاجىإسحاق

كالصريح.عنديفهوصريحا،يكنلموأن

الثلألي:الفريق

لعلهله:فقيل،فأنكرهعنهسئل(!204)ثهيلبنالنضر:أشهرهممن

.(((2)!الخليلفىفنتحئالبصرةمنخرجت))أو:فقال؟بعدكألفه

(!359)القاليعليأبوعنهروى(!255)السجستانيوأبوحاتم

أبوحاتمأنكره،حاتمأبيزمنمنخرسانبلدفيالعينكتابورد)الما

.((..(3)الدفعبأبلغودفعهالإنكار،أشدوأصحابه

الذيالمظفر،بنالليث:المتقدمينفمن:قال(!370)والأزهري

منفيهويرغب،باسمهلينفقه،جملة)العين(كتابأحمدبنالخليلنحل

الخليلعنالكتابهذايرو)الم:قال(!377)الند!يموابن((..(4)حوله

نأويبدو،(((د)البتةهذاعملأنهالأخبارمنشيءفيروىولاأحمد،ابن

الخليل.علىمتحاملالفريقهذا

.(1198):المزهر(1)

.(ء1117)الأدباء:معجم(2)

.(84/1)المزهر:(3)

.(2811):التهذيب(4)

.(64):الفهرست(5)
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الثالث:الفريق

يتمه،أنقبلعوجللكظوضعهقدالخليلأنإلىذهبواالذينوهم

مأفقط،الفكرةأهوالخليلوضعهالذيالقدرفيبينهمفيمااختلفواوقد

.؟بعفالأبوابتنفيذأم،الترتيب

عنهنقلهـ(291)ثعلب:منهم،كثيرونالفريقهذاوأصحاب

صنففلماالليثإلىمنقطعاكانالخليلأن:قولهاللغوىأبوالطيب

وملازمتهحفظهعلىوأقبلعظيماموقعامنهفوقعبه،خصهالعينكتابه

كانتالتيالنسخةفأحرقت،زوجتهمنهاغتاظتثم،نصفهوحفظ

علماءالباقىالنصفعلىوجمع،حفظهمنالنصففاستدرك،بحوزته

أتقنالأولالنصف:نصفينتراه-قولهحد-علىتأملتهفإذا،زمانهأهل

.((..(1)كلذعنمقصرالثانيوالنصف،وأحكم

أبوابهرتبالذيهو))إنه:قالهـ(31)ء:اللغويالطيبوأبو-

.(((2)يحشوهأنقبلوتوفي

الخليلأنفيهالظن))وأكبرقال:هـ(379)الزبيديوأبوبكر-

.(((3)إكمالهقبلهلكثمالعربكلامتثقيفورام،أصلهسبب

فيهماكلنسبةمنعأن-بعدقال(!392)جنيابنالفتحوأبو-

.(7711)المزهر:،(46/17)الأدباء:معجم(1)

))الخليل((.إلىيعودالفاعلوضمير،(53):النحويينمراتب(2)

.(8211):المزهر،المقدمة:العينمختصر(3)
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للخليلكان))وإنوالفساد:والخللالخلطمنفيهوجدولما،الخليلإلى

تررهولابنفسهيلهولمامماء،الكتابهذاعملإلىأومأهوفإنماعمل،

.((..(1)حررهولا

قال..فيهتزيدقدالرواةأنهـ(395)فارسابنيرىوكذلك-

منغلظاوأراهاوغرهالخليلعنكلماتفيهذكرت))قد:المقاييسفي

.(((2)اذهيصححأنمنمرتبةفأعلىالخليلفأماعنه،الرواة

لأن،الصحةإلىأتربالفريقهذاإليهذهبماأنأراهوالذي

الخليلإلىأسير))وكنت:قالحيث،يؤيدهالليثعنرويالذيالقول

وتاءوباءألفحروفوألفقصدإنساناأنلويوما:ليفقالأحمدابن

لاأصلليفتهيأ،العربكلامجميعذلكفيلاستوعبأمثلهماعلىوثاء

يؤلفه:قالذلك؟يكونوكيفله:فقلت:قال،البتةمنهشيءعنهيخرج

كلامللعربيعرفليصوأنه،والخماسيوالرباعيوالثلاثيالثنائيعلى

يصف،ماعلىأقفولاليويصفأستفهمهفجعلت...هنمأكثره

عليهمشفقازلتفما،وحججتاعتلثمأياماالمعئهذافيإليهفاختلف

الحجمنفرجعتلي،شرحهكانمافيبطلعلتهفييموتأنوخشيت

،الكتابهذاصدرفيماعلىكلهاالحروفألفقدهوفإذاإليهوسرت

.(88132):الخصائمرر(1)

أنهاإلىوأميل)يصحح(المطبوعةالنسخةفيوورد)عضم(،34614:اللغةمقاييس(2)

.السياقلدلالة)يصحف(
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صحفإذاعنهسللي:يقولفيهيشكوما،يحفظماعلىيملىفكان

.(1)الكتابعملتأنإلىفأثبته

المنهجابتكرقدالخليلبأن:الليثمناعترافأنهنظريوفي

أنهرآهفلما،حفظهمنالليثعلىيملىأخذثم،ذهنهفيالموادواستحضر

سؤالعلىحضهفيه،المضكوكوتمحيص،الكتابتهذيبيستطيعلا

.الكتابأنهىحئبذلكاللي!وقامالعلماء،

يوليهأنالمأمونبهجهد))فقيه،عالممنالقولبهذانكتفىلاولم

أنفسناونقى،يقول.ممافنثق؟لذمتهوإبراءفيه،زهدا(((2)يفعلفلمالقضاء

ماتعاضدالكتابدراسةوأنسيمالافيه؟!قطعلافيماالخوضعناء

لبعضوذكر،(3)والخليلالليثبينحواروجودمنآنفا:الليثقاله

شيخهوصيةمنفذاالليثمنهمفاستفاد(4)الخليلبعدجاءواأعلام

كانتعلميةأخطاءووجودفيه،شكأوعليهأشكلعمابالسؤال

التخليطمنففيهالعينكتاب))أماقال:حيثجنيابنانتقادموضع

عنفضلاالخليلأتباعأصغرعلىيحملأنلايجوزماوالفسادوالخلل

الصحيح.الرأيإلىيهديوسطمذهبذلكولعل.(((")نفسه

.(46):الفهرست(1)

.(56):الفهرست(2)

.(1/5،19،301):العين(3)

.(43/1،62،70،108):العين(4)

.(28!/3):الخصائص(5)

http://www.al-maktabeh.com



99اهف!ودتواللفةجمع:الأولالفصل

العن:توثيق-ب

ووثقت))العين((مؤلفهوالخليلبأنالقديمةالمصادرصرحت

تلتقىأسانيدبستةالكتابرويحيث،متصلةبأسانيدالكتابتأليفه

الخليل.عنالوحيدراويهالمظفرابنبالليثجميعا

:الأولالإسناد

بننصربنالمظفربنالليثحدثنيعائذ:بنعبداللةمعاذ))قال

منه.الأولالجزءطبعوبه(1)الكتابهذافيمابجميعالخليلعنسيار

الثلألي:الإسناد

عنالعينكتاب(!255)الهرويحمدويهبنثهرأبوعمروروى

.(2)الخليلعنالليثعنمحارب

الثالث:الإسناد

أبيعنالعينكتابسمعأنه(!347)درستويهبنأبومحمدذكر

بالزاجالمعروفمنصوربنمحمدعن،الكسرويمهديبنعلىالحسن

.(3)الخليلعنالمظهربنالليثعن(الليث)حفيدالمحدث

التحقيق.مقدمةوانظر،(5311):العين(1)

.(1/30):اللغةتهذيب(2)

.(43،65):الفهرست(3)
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الرابع:الإسناد

تراءةالقطانإبراهيمبنعلىعنالعينكنابروىأنهفارسابنذكر

عن،إسحاقبنإبراهيمأبيهعن،المعدانيإبراهيمبنأحمدالعباسأبيعن-عليه

.(1)الخليلعنالليثعنحسانبنومعروف،الأصفهانيلزةبنبندار

الخامس:الإسناد

بنعمروأبيالحافظعنالعينكتابالغسانيعليأبوروى

أبيعنسعيدبنمنذرالقاضيعنسفيانبنعبدالوارثعنعبدالبر،

بنعلىالحسنعن،أبيهعن،النحويولادبنأحمدبنأحمدالعباس

بننصربنالمظفربنالليثعنيزيد،بنعبدالجبارمعاذأبيعن،مهدي

((..(2)الخليلعنسيار

روايةفيسندهشيوخهمعجمفي(!575)الأشبيليخيرابنذكر

مغيثبنمحمدبنيونسالحسنأبوشيخنابه))حدثني:فقالالعينكتاب

بنيعيبنمحمدبنأحمدعمرأبيالقاضيعن،ومشافهةأذنااللةرحمه

عنإجازةاللهرحمهعتاببنأبومحمدالشيخأيضابهوحدثنيالحذاء

يجىبنمحمدبموأحمدالنمريعبدالبربنعبداللةبنيوسفعمرأبوي

:قال،حبرونبنسفيانالوارثعبدالقاسمأبوبهحدثناقالا:الحذاءبن

.(311):اللغةمقاييس(1)

(9211)المزهر:(2)
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الوليدبنأحمدالعباسأبيعنالبلوطىسعيدبنمنذرالقاضيبهحدثني

الحسنأبيعنالوليدبنمحمدأبيهعنالنحويالتميميبولادالمعروف

المظفربن)كذا(ليثعنيزيدبنالجبارعبدمعاذأبيعنمهديبنعلى

أحمدابنالخليل)كذا(عنالرحمنعبدأبيعن،الليثيسياربننصر()بن

((..(؟)ةللارحمهالفراهيديتميمبنعمروبن

تأليفإثباتبهايرادالتيالستةالأسانيدهذهإنفأقولوبعد،

عليه-تدلمافغايةالمظفر،بنالليثإلىجميعاتنتهيللعينالخليل

كله.العينألفالخليلأنعلىينهفدليلالاواحدسندأنها-عندي

وبدايةالفكرةبأنالقائلالرأيهوالصوابإلىالأقربأنوأرى

المظفربنالليثأوصىالأجلبدنوأحص!حينالذي،للخليلالتنفيذ

احتاجإنبالثقاتالاستعانةمع،رسمهالذيالنحوعلىالكتاببحشو

أعلم..والله..ففعلالأمر،

كتابفيوحصرهاالعربلغةضبطإلىمعجمهبتأليفالخليلرمى

ثلاثا:خطواتذلكتحقيقسبيلفيوسلك،مرتب

:الحروفترتلب:الأولىالخطوة

الهجائيالترتيبولاالقدسمالأبجديالترتيبيرتفالخليللم

.(350)خير:ابنفهرست(1)
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بأأول:منالتأليفيبتدئأنيمكففلمفيه،فكره))فأعملالمعروف

الأولالحرففاتهفلما،معتلحرفالألفلأن؟الألفوهو.ثت

ونظرفدبرواستقصاء،حجةبعدإلاالباء--وهوبالثانييبتدئأنكره

فيمنهاحرفأدخلبالابتداءأولاهافصيروذاقها،كلهاالحروفإلى

جهازمنمخرجهاأساسعلىالحروفترتيباستكملثم((((1)الحلق

القافثم،والغينوالخاءوالهاءوالحاءالعينهكذا:فأصبحتالنطق

الطاءثم،والزايوالسينالصادثموالضاد،والشينالجيمثم،والكاف

والباءالفاءثم،والنونواللاآالراءثم،والذالوالثاءالظاءثموالتاء،والدال

بس!حبمجموعاتإلىوقسمها..(2)والهمزةوالياءوالألفالواوثم،والميم

فالأسليةفالشجريةفاللهويةالحلقيةالمجموعة:التواليعلىوسماهامخارجها

فالهوائية)3(.فالشفويةفالذلقيةفاللثويةفالنطعية

الأبنية:حصرالثلألبة:الخطوة

"لذيالعربكلامفينظر،للحروفالدقيقالترتيبهذالهتمأنبعد

الثنائىعلى:أصنافأربعةعلى"مبنيأنهفوجد-الحروفهذهمنمادتهتتكون

.ء2:(علمطواءلجزا)لعينا(1)

.(35،56):نفسه(2)

.(64،65):نفسه(3)

http://www.al-maktabeh.com



103اهن!ودتو1للغةجمع:الأولالفصل

الأفعالفيولاالأسماءفيبناءللعرب"وليسوالخماسى)؟(.."والرباعىوالثلاتي

منوغرهاومولوصهوهل،ولمقدنحو::فالثنائي(((2)أحرفخمسةمنأكنر

ثلائةمنأقليكونلاالاسم"لأنالأس!ءفييكونولاوالزجر.الأدوات

((..(3)عليهيوقفوحرف،الكلمةبهتحشىوحرفبه،ييتدأحرف:أحرف

مكعوبة،لوهذه:فقلتوأدغمتهمماثلاحرفازدتاسماالثنائىاستعملتفإن

.(4)الكتبةحسنةقدوهذه

عمرنحوالأسماء:ومن،ودخلوخرجضربنحو:الأفعالمنوالثلاثي

الأسماء:ومنوترطس،وهملجدحرجنحو:الأفعالمنوالرباعيوشجر،وجبل

واقشعر،اسحنككنحو::الأفعالمنوالخماسيوجنذب،وعقربعبقر

هذهأدخلتنما!والبناء،أصلمنليست...والألفواسبكر((واسحنفر

حرفإلىوسلماعماداالألفلتكونالكلاممنوأمثالهاالأفعالفيالألفات

وقبعثر.سفرجلنحو:الأسماءومن.(((")ءانبلا

بعضباعتبارمعشلةأوصحيحةإمافوجدهاالأبنيةهذهفينظرثم

:(6)يليكمالذلكتبعاالسابقةالأبنيةفقسمحروفها،

.(53):)1(نفسه

.(55):)2(نفسه

.(55):العين(3)

والصفحة.المصدرنفس(4)

.(54):نفسه(5)

بعدها.وما(85/1)المزهر:،(المطبوع)الجزءالعين(6)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحجيليجمدالرحمن.د-الأولىالثحطةالقرونفيةي!للاالجهود401

الظاهرةصورتهماكانتوهو:(الصحيحالثنائي)أوالمضاعفالثنائي-1

يشكلولاقد،قدقد،:وحن..امهدحأتكررلوحئ:صحيحينحرفينبينتجمع

فيهماالأصلأن!ىلأنه)الثنائى(؟بابفي-عنده-والثالثالثانيالمثالدخول

أتقليبيان(.صورتانإلامنهماأيمنيأتيلالكونهماأو،والدالالقافحرفا

عتق،مثل:صحاحأحرفثلانةمنكانماهو:الصحيحالثلاتي-2

دهدع.مثل:مكررأحدهماأحرفأربعةأو،غلب

علةحرفأحدهماأحرفثلاثةعلىكانماوهو:المعتلالثلاثى-3

.ثديذود،وتد:نحو

وعى،نحو:مفروقينعلةحرفافيهاجتمعماوهو:اللفيفالثلاثي-4

.روىنحو:مقرونينأو

نحو:صحاحأحرفأربعةعلىكانماوهو:الصحيحالرباعي-5

وجعفر.كردس

صحاحأحرفخمسةعلىكانماوهو:الصحيحالخماسي-6

نحو:سفرجل.

أكثرأوحروفهماأحدكانماوهو:المعتلينوالخماسيالرباعي-7

بؤبؤ.آيةنحو:العلةحروفمن

حرفلكلتناولعندالترتيبهذاعلىالأبنيةهذهالخليلوتناول

الرباعيعداما،بالميموانتهاءالعينمنابتداءالصحيحةالحروفمن

للحروفباباعقدحيثالكتابآخرإلىأخرهمافقد،المعتلينوالخماسي
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الزبيدينقلهمايخالفالعيننسخمنللموجودالوصفوهذا.ةالمعتلة

والخماسىالرباعىبينخلطالخليلأنزعمحيثعليهاستدراكهفيعنه

اعتبارفيهوإنماالخلطمنالملاحظأنذلكآخرهما..إلىأولهمامن

كاملا)1(.البابفيلاوزيادتهابعفالحروفأصالة

التقاليب:فكرة:الثالثةالخطوة

غيرأمرالاستقراءبطريقاللغةحصرأننظرهبثاقبالخليلأدرك

تقليبإلىالرياضيةعقليتهفأسعفته،المستحيلعدادفيهوبلميسور

جميععلىوالخماسى(والرباعيوالثلاثي)الثنائىالمتقدمةالأربعةالأبنية

فيوجدمااستخرجثمبه،النطقالعقليتصورماغايةلأنهاوجوههابم

))المهمل((.عليهوأطلقعداهماوترك))المستعمل((وسماهفعلااللغة

الآتي:النحوعلىالعربيةالألفاظحصراستطاعالمنهجهذاوبسلوك

.دققد،نحو:وجهينعلىتتصرف:الثنائية))الكلمة-1

نحو:مسدوسة--وتسمىأوجهستةعلىتتصرف:الثلاثيةوالكلمة-2

ربفرر.،رضب،بضر،برضضبر،،ضرب

حروفهاأنوذلكوجها،وعشرينأربعةعلىتتصرفالرباعيةوالكلمة-3

أوجهستةوهيالصحيحالثلائىوجوهفيتضربأحرفأربعةوهى

مهملها.ويلغىمستعملهايكنبوجها،وعشرينأربعةفتصير

.(1/492):العربيالمعجم(1)
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حروفهاأنوذلكوجها،وعشرينمائةعلىتتصرف:الخماسيةوالكلمة-4

وعشرونأربعةوهىالرباعىوجوهفيتضربأحرفخمسةوهى

".أمحنره)2(.ويلغىأقلهيستعملوجها،وعشرينمائةفتصيروجها)1(

قام-أوبالموادبحشوهقام،الكتابمنهجالخليلرسمأنوبعد

بحرففبدأ-المتقدمالخلافعلىالخليلمنهجوفقالليثتلميذهبذلك

الحروفمعمنها()المستعملومقلوباتهالثنائيبناءفيهتناول،العين

وقلبهالعينبحرفالمبدوءالصحيحالثلاثىبناءثم،موادهوشرحالممكنة

بالرباعيفعلوكذلكمنه..المستعملوشرح،أوجهستةعلىأيضا

..قليلعلىإلامنهيحصللملكنهوالخماسى

الحاء،وهويليهالذيالحرفإلىانتقلالعينحرفمنانتهىفلما

معوهكذا...نفسهالتقليبنظامواتبعنفسها،الأبنيةعلىالموادفقسم

الصحيحة.الحروفآخرالميمإلىوصلحئالحروفسائر

نهايةمناقتربناكلماتنقصالحروفموادأنرأيناالمنهجلهذاوتبعا

نجدلاحئوهكذاالحاءحرفموادمنأكثرالعينحرففموادالكتاب

المواد.منيذكرشيئاللميم

.أثبتناهعمامحرفةولعلهاحرفا:الأصلفي(1)

.(66/1):العين(2)
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نه:ماد

907

مكتوباإليهوصلأوالعربلغةمنحمعهعماالكتابمادةتخرجلا

هنامن،النقلأوبالمشافهةاللغةبعفهذهضمتالتياللغويةالرسائلفي

فيالعينسبقتالتيالرسائلوتلكمادتهظواهربينقويةالصلةأننجد

الرسائلهذهمناستقىقدالخليلبأنقبلمنقلناهمايؤكدمماالوجود،

يأتي:فيماالشبهأوجهنوجزأنويمكن..(1)موادهتأليففي

يتعلقماوتعريفغيرها،منأكثرالصرفةاللغويةبالناحيةالاعتناء-1

))القفعاء:مثلا:يقولفهودقيقا،تعريفاوالأعلاموالحيوانبالنبات

مثلأحمرنورلهاالربيعنباتمنالورقةخشناء،خوارةحشيضة

.(2)تحت((منمتفقعةوثمرتها،فوقمنمستعلياتوأوراقهاالشرار،

فوصفمنها..كثيرعلىوالنص،العربيةواللهجاتباللغاتالاهتمام-2

هذيللهجةإلىوأشار،(3)ئطوقطعة،ربيعةوكشكشة،تميمعنعنة

إلىنسبتهادون)الغةأنهاعلىبالتنبيهيكتفيوقد،(4)اليمنأهلولهجة

خمسمنأمحنرالأولالجزءفياللغاتإلىإشارتهعددوبلغقائليها)د(.

.(55122):العربيالمعجم(1)

.01102)قفع(العين(2)

.(4/101،561):العين(3)

.(193/1،185):نفسه(4)

.(158/1،172):نفسه(5)
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.(1)واحدةمرةاللغاتمنالعربيةغيرإلىوأشار.لغةوثلاثين

اختطهالذيالمنهجفيبجلاءفتظهرعنها..الاختلافمواضعأما

ورتباشتقاقاتهافذكرنفسها،الألفاظإلىاهتمامهفوجه..إليهيسبقلمو

فالمضارعالماضيالفعلبذكرالأحيانأغلبفياللفظمنالمتفرعةالصيغ

وأللمذكرالممكنةالصفاتبعدهايوردالمصادرأوبالمصدريعقبهثم

،الدوابسيرمن))والعنق:،(((2)اقيعنونعاقا،الغراب))نعق:يقولالمؤنث

دونالليلنوم))والهجوع:،(((3)عنيقوسير،وعنقومعنقمعناقوالنعت

هجعونسوةهاجعةوامرأءةوهاجعون،وهجوعهجعموقو..راهنلا

وهواجعات)4(((.وهواجع

منهجبذلكمخالفااللغةفيالقياساستعمالعليهغلبوقد

لانقلياوضعاوضعتلأنهافيها؟جوازهعدممنبعد--فيماالبصريين

علىباعتمادهالقياساستعمالأحسنوقدالنحو)د(،بخلافعقليا

تعقروعقرتتعقر،عقرتوقد..عاقرة))امرأة:يقول،والتعليلالاشتقاق

.(23211):العين(1)

.(19411):)2(العين

.(19111):)3(نفسه

.(11311):)4(نفسه

.(95):)5(الاقتراح
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وجدفإن((..(1)اهسفنبفعلهامنوليسبهايترلشىءذلكلأن؟أحسن

:يقول..بعفالعربلغةفيالشذوذعلىحملهاقياسهتعارضصيغة

علىأفعليجمعولاعجافعلىوتجمععجفاء،وامرأةأعجف))رجل

كما.(((2)حمانلفظعلىحملوها-العربعنشاذة-روايةهذاغيرفعال

لفظفيكمايعالجهاالتيللموادالاشتقاقيالتفسيرإلىعنايتهوجه

بعفاشتقاقوضحوربماوغيرها((،عجبفقع،عق،علج،)خدع،

تجتمعكانتالعربلأنبهوحمى..سوقاسم))عكاظ:يقول،الأعلام

أما،(((3)كرعيويدعكأيوالتناشد؟بالمفاخرةبعضهافيعكظسنةكلفيه

الكريم-القرآنوهوبأعلاهافاستشهدوشعريةنثريةفكانتشواهده

عنالمأثورةوبالأقوالوبالأمثال)د(،(4)الشريفوبالحديثوسنوضحه-

.عندهالشواهدأنواعأكثروهووبالشعر)7(.(الفصحاء)آ

(2

(3

(6

(7

.(171/1):(العين

.(269/1):العين(

.(22211):نفسه(

.(70/1،77،84،81،129):نفسه(

.(9ءا1):نفسه(

.(751،252؟):نفسه(

وغيرها.(.8011،78،96،98،72):نفسه(
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:بالقرآنتاثره

تختلفلاله،تاليةجاءتالتياللغويةالمعاجمكسائر))العين((كتاب

للغةاللفطةالثروةعلىحفاظالوجودهادعاالذي!ا!قرآنا!ماما!أثرفي

فيكمن..العينكتابفيمشاهدتهلنايمكنالذيالخا!الأثرأما،العرب

متمشيةوأنهامادتهصحةعلىشواهدبهاجاءالتيالعديدةالقرآنيةالآياتفي

عنزادتحيث..الضريفالقرآنياللفظمنالأقحاحالعربيفهمهمامع

)غلب(غلب.ممعئ)عز(للفعلفاستشهدالمطبوعالجزءفيشاهداالعشرين

والخضوعالخشوعبين(وفرق(1)آلحطابنيوعزف!:عزوجلاللهبقول

..الأخرىبالجوارحالخضوعوأنوالبصر،الصوتفيالخشوعأنفوضح

!وخشمععئ:تعالىوقوله((2)ئفرن!بآةعثنخ!:تعالىبقولهلذلكواستشهلى

العنفمعالشديدبالدفعالدع:وفسر(فلآ!تمعالأ!سما)3(للزخمنرآلاضوات

غ!مهآلذ!!فذلث:القرآنبقولهمنلذلكواستشهدوالانتهار

.((4)آقطيص

.(ز)ع(88/1):العينانظر،23:آيةصسورة(1)

.(44):المعارجسورة(2)

.(129/1):العينوانظر(081):طهسورة(3)

.(2):آيةالماعونسورة(4)
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يأاليقطع)1(ومنه،اختنقأيبحبلالرجل))وقطح:فقال

قال..المفردةالألفاظتحديددونإجمالاالآيةمعئإلىانصرفوربما،("2)ليختنق

إحصاءتحصىالأنفاسأنيعني((3):!اتمانعذلهئمعذصاعزوجلقولهشرحفي

معانيها..وعلىعليهانبهتراع!منا!نرهناككانتوإذا((4)معلومعددولها

يعكفونوترئ:كل+آضنارثهص)"((:!يغكفونتعالىقولهعلىمعلقايقول

اعتكف.:يقولونولكنصوابا،لكانالمسجد.فيعكف:قيلولو.ويعكمون

"اعتكف((:!ئفهو((..(7)((آ)وجئ!مف،ينوجل:!و1ششعبهفونعزاللةقال

القراءةمب!لقتفيمنهجههووهذا..((فكث)الوارد:بل..القرآنفيتردلملأنها

أعلم.واللة.الشائععلى

.(51):الحجسورة(1)

.(1ء5/1):العين(2)

.(84):مريمسورة(3)

.(0119):العين(4)

.(138):الأعرافسورة(5)

.(187):البقرةسورة(6)

.(233/1):العين(7)
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اللغةفبطالثانيالفصلى

مباحث:ثخةوفيه

والشكل.النقط:الأولالمبحث

العوتية.الدراسة:اكفيالمبحث

النحوية.الدراسة:الثالثالمبحث
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استقصائهاعلىوالحثاللغةجمععندالقرآنأثريتوقفلم

الدعوةإلىتجاوزهبل،أسلفناهالذيالنحوعلىجامعةكتبفيوتدوينها

فيهفيقعالعجمةتيارإليهيتطرقأنمنوحفظهالتراثهذالضبط

والخلل.الخطأويعتورهوالتصحيفالتحريف

الكتابخدمةأعينهمنصبواضعينلذلكالعلماءاستجابوقد

فيالأولىاللغويةالجهودفقامتثانيا،العربيةاللغةوخدمةأولا،العزيز

الخطأ،فيالوقوعمناللغةلتحصينالعربيلسليقةالجارفاللحنمدوجه

نأفوجدوا،القرآنلتأريخالأولىاللحظاتمنذعنايتهالأمرهذاوأعطوا

..والتركيب،والكلمة،الصوت:الثلاثةاللغةعناصرسيشملاللحن

وبناءالأصواتمجالاتفيألفوه.مماجميعاعنهاالخطرلدرءفاجتهدوا

الجملة.وبناء،الكلمة

والإعجام))النقط:الأصواترموزمجالفيبهقامواماأولوكان

ينطقحئالملفوظللصحيحتبعاالمكتوبالنصبضبطوذلك((والشكل

ليجعلهمالإعرابنقطتطورثم،جانبهمنالخطأفيؤمنصحيحاالحرف

الكلمةبناءعلىللمحافظة((والصرف))النحو:علميوضعفييفكرون

تتعلقأخرىبحوثاخلالهمنوعالجوا،العربيالتركيبوصحة

وتأثيراللغةبضبطالعنايةمظاهرعلىيليفيما))بالأصوات((.ونقف

التالية:الثلاثةالمباحثخلالمنإليهاالدعوةفيالقرآن
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واليثئكلىالتقط:الاولىالمب!ث

النقط::لاأو

عمالتمييزهاتحتهاأوالحروفبعفررعلىمغلقةدوائررسمهو

:معنيانوله..(1)الحركةأوالصوتفيعداها

المشتبهبينللتفريقذواتهافيالحروفنقطوهو:الإعجامنقط-أ

باثنتينالتاءونقطأسفلها،منواحدةبنقطةالباءكنقط،الرسمفيمنها

.اليومإلىمعروفايزاللاالنوعوهذاوهكذا...أعلاها.من

حركاتهابينللتفريقجميعاالحروفنقطوهو:الإعرابنقط-ب

نقطةالكسرةوجعل،الحرففوقمننقطةالفتحةجعلمثل:،المختلفة

يعدلموالعربيالخطمنالنوعهذااندثروقدوهكذا...الحرفتحتمن

فيفسئقذمهيقذمهونظرآ،محله))الشكل((حلأنبعدبهينقطأحد

الحديث.

:الإعرابنقط

بنقطإياهاضبطهمهواللغةتجاهالعربيةعلماءبهقامعمليأوللعل

نقطايرسمكانلأنه))النقط((؟يسمىأمرهأولفيوكان،الإعراب

الناسألسنةفيتفشىالذياللحنمنالقرآنصونإليهادفع،مدورة

منشىءيصيبهاأنالتتريللغةعلىخشىحئالأيام.ممروريتفاقموأخذ

.68:النقطقصة(1)
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دعاالذي))إن:الدانيعمروأبويقولوأحكامها.معانيهايفسدذلك

أهلمنشاهدوهما...المصاحفنقطإلىعنهماللةرضىالسلف

فسادمنأهلها-ومشاهدةالفصاحةزمنمنتربهم-مععصرهم

منكثيرعلىاللحنودخول،طباعهموتغيرألفاظهمواختلافألسنتهم

منالأزمانوتطاولالأياممرورمعخافوهوما،وعوامهمالناسخواص

والفصاحةالعلمفيشكلا-هوممنبعديأتيفيمنوتضاعفهذلكتزيد

عليهودخلالفسادلهعرضممنشاهدوهمندون-والدرايةوالفهم

وعدمالشكوكدخولعندشكلها،إلىويصارنقطهايرجعلكي،اللحن

.(((1)الألفاظكيفيةبهوتدرك،العلمإعراببذلكويتحقق،المعرفة

موقفاالخطرهذامن-أميةبنيعهد-فيالأمرولاةووقف

الأسودأبيإلىيسارعأن،العراقعلىمعاويةواليزيادا،دفعحازما)2(

الزمنمنردحاالبصرةفيعاش!الذيالمفكرالأديب(!69)تالدؤلي

فيعليهاعاملاثمالخطاببنعمرخلافةإبانعباسابناللهلعبدكاتبا

وألسنةالعربيةعلىطرأماورأىعنهما)3(،اللهرضيوعليعثمانخلافة

.(18،19):المصاحفنقطفيالمحكم(1)

فرده،يلحنفوجدهكلمهقدمفلما،اللهعبيدابنهيطلبزيادإلىكتبمعاويةأنروي(2)

ومراتب،21312:والتبيينالبيان)انظر:فيه:يلومهكتاباإليهوكنبزياد،إلى

.(6:النحويين

..(2212)ةاعولابغية،(21/101):الأغاني،(5/1):الرواةإنباه(3)
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؟اللغويالفسادوازديادالأخطاءبضيوعالفصحىعنانحرافمنالعرب

العربية،بسلامةالمحدقالخطرلهذاحلإيجادعلىالناسأقدرمنفهو

قائلا:اللحنمنيحفظها.مماالقرآنألفاظضبطعلىيعملأنمنهوطلب

فلو،العربألسنمنوأفسدتكثرتقدالحمراءهذهإنالأسود:أبا))يا

.(((1)تعالىاللةكتابويعربونكلامهمالناسبهيصلحشيئاوضعت

اقتناعهمنالرغم-علىالمطلبلهذاالاستجابةفيأبوالأسودوتردد

يفعلهلمأمرذلكوأن،المصاحفلنقطالسلفكراهةمنيعلمهلما-بوجاهته

الأمرعنهموردالذيبل،القرآنعلىالناسأحرصوهمقبلمنالصحابة

عنهم:اللةرضيمسعودابنقالمنه؟ليسماإليهإضافةوعدمالقرآنبتجريد

سمعأنهلولازياد،يرففطلبأنوكاد،(((2)ءيشبتخلطوهولاالقرآن))جردوا

أطبئئومآلئاشالىوربحمولرءأدئعفئوأد!!:تعالىقولهيقرأقارئاالطريقفي

)رسوله(،كلمةفياللامبجر((3)ؤزبحموللإ1لفشريهينيمنبرى*آدتةالأ!برآن

إلىفورهمنذهبثم"رسولهمنيبرأأناللهوجه)ثز:وقالذلكفاستعظم

.(((4)القرآنبإعرابأبدأأنورأيتطلبكإلىأجبتك)ثد:لهوقالزياد

.(3):المصاحفنقطفيالمحكم(1)

.(11104)العرفاذ:مناهل(2)

.(3):التوبةسورة(3)

إلىيعودالرفضسبببأنآخرقتعليلمنخيروهذا،(4):المحكم،(5،6):الرواةإنباه(4)

.(45:اللغويةالدراسات،84:اللغةحياة)انظر:.البصرةولايةعنلعزلهالأمويينمعجفاء
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-البصرةقبائل-إحدىالقيسعبدمنفطاكاتباالأسودأبوواتخذ

،أعلاهعلىفوقهنقطةفانقطبالحرففيفتحتقدرأيتني))إذاله:وقال

شفتيكسرتوإن،الحرفيديبيننقطةفانقطشفتيضمصثوإن

تنوينا()أيغئةذلكمنشيئاأتبعتفإن،الحرفتحتمنالنقطةفاجعل

علىأتىحئالمصحفالأسودأبووابتدأ،نقطتينالنقطةمكانفاجعل

الذيالموادلونلونهيخالفبصبغالنقطيضعالكاتبكانبينما.آخره

.(((1)الآياتبهكتبت

الحركاتأماكنوحددالحروفذاققدالأسودأباأنويبدو

ولا.وانضماموانكسارانفتاحإلاهيمابالحرفالفمحركاتأنفوجد

قدالعلماءولعل،(2)علامةلهيضعفلمالسكونأماذلك،غيرشيء

تلك.مقولتهمن(والكسرةوالضمة)الفتحةمصطلحأخذوا

أواخربهاقصدإنما-هذه-الأسودأبينقططريقةأنويلاحظ

سواءوجرا،ونصبارفعاالاعرابي،الشكلتحتملالتيالحروفمنالكلم

لأنجميعها،الكلمةحروفلتستقصيتكنلمو؟منونةأممفردةأكانت

جعلإنما-(!334)تالمنادىابنيقول-كماوالشكل))النقط

وأسكن،الكلمةمنحرفكلينقطأنلايسرا،المشكلاتللضرورات

فيطائلولا،غيرهإلىالحدعنخرجفقدذلكناقطركبفإذا،تحرك

.(((3)هلكذلك

.29:النحويينمراتب،1/14والابتداء:الوقفإيضاح،4:المصاحفنقطفيالمحكم(1)

.(42):المحكم(2)

.(021):المصاحفنقطفيالمحكم(3)
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لأنهمالإيجازعلىالنقط))وإنما:(!255:)تالسجستانيحاتمأبوويقول

."(\المعئلفسدفنقطوهعليهينقطأنينبغىماكلتتبعوالو

التصحيفوعمالتحريفكضرلماولكنالأمر،أولفيذلككان

وضعمفوطلب(!89:)تعاصمبننصرإلىيوسفبنالحجاجنزع

بهيقومحلأفضلأن))نصر((فرأى،خطرهتفاقمالذياللحنلهذاحل

حروفجميععلىالأسود(())أبينقطيعممأنهوالخطرهذالدرء

معالأسود،أبووضعهاالتيالطريقةبنفسوآخرهاوأوسطهاأولهاالكلمة

.(2)القرآنكلماترسمعنالمصحففيالنقطمدادلوناختلافمرعاة

:الإعجامنقط

الإعرابيالحركاتنقطمنالدؤليالأسودأبوفعلهمايكنلم

فيالخطأمنالأفواهويعصم،وتحريفهالمكتوبتصحيفدونليحول

اللغوية.السلائقمعظمعلىالعجمةفيهأثرتوقت

كتابعنبعيدانطقهافيوالخطأالحروففيالخلطهذايقفولم

المصحفكلماتبعضالناسفصحف،إليهتسرببلوجلعزاللة

لعدممنهمالأعاجمعلىسيماولاعليهمحروفهبعضلالتباسالعثماني

المتشابهةالحروفبينيفرقإعجاميانقطاالعثمانيالمصحفحروفنقط

.(441):المصاحفكتاب(1)

.71:النقطقصة،7:المصاحفنقطفيالمحكم(2)
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والعلماءالولاةوسعىبينها،التمييزمشكلةالوجودإلىفبرزت،الرسمفي

الكريمبالقرآنضررهاويلحقتستفحلأنقبلالمشكلةلهذهحلإيجادإلى

عبدالمؤمنينلأمير-طاعة(!95:)تيوسفبنالحجاجفندب،ولغته

فطنةمنأوتياه.مماالمشكلةيعالجانرجلين-(!82:)تمروانبنالملك

ويجى(!89:)تالليثىعاصمبننصروهما:،العربيةفيقدمورسوخ

؟(!69:)تالدؤليالأسوداتيئتلميذا(!129:)تالعدوانييعمربن

يؤكد،(!011:)تالبصريالحسنهو:ثالثاإليهماأضاف)1(إنهوقيل

التالية:التاريخيةالرواياتذلك

عثمانمصحففييقرأونغبرواالناس))أن:خلكانابنروى

كثرثم،مروانبنالملكعبدأيامإلىسنةوأربعيننيفاه!لعفانابن

وسألهمكئابه،إلىيوسفبنالحجاجففزع،بالعراقوانتشر،التصحيف

((عاصمبن))نصرإن:فيقال،علاماتالمشتبهةالحروفلهذهيضعواأن

الناسفغبرأماكنهابينوخالفوأزواجاأفراداالنقطفوضع،بذلكقام

.(((2)اطوقنمإلايكتبونلازمانا

))نصرإلىونسبه،الإعجامنقطقصةالعسكريأحمدأبوئم!وأورد

اشتراكبعفالباحثينرجحوقد،(3)للمجهولالبناءبصيغة((عاصمبن

.275:القرآنعلومفيمقدمتان(1)

.32/2:الأعيانوفيات(2)

.13:واقحريفالتصحيف(3)
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))وبعد:الإعجامعنحديثهفيفقال،العملفيمعهيعمر(بن)يجى

الإصلاحإدخاليعمر()بنويجى(عاصم)بننصرقرروالترويالبحث

.(((؟)المتشابهةالحروفلتمييزوأزواجاأفراداالنقطتوضعأنوهو،الثاني

)أي))أمر:قولههذهالنقطقصةفيعنهروىفقدعطيةابنئمةأما

العدوانييعمربنويجى)البصري(،الحسن،العراقواليوهو(الحجاج

أئفهالجنةفهيالرواياتبينتضاربلاأنهويبدو((2)النقط)أيبذلك

الرواةمنوكل.الثلاثةهؤلاءمنالمشتبهةالحروفمشكلةلحلالحجاج

منأكثراشتراكفيغرابةولا،عرفهمناللجنةهذهأعضاءمنذكر

الطريقذلكيوضحنرد،عاتقبحملهينوءكهذاجسيمعملفيواحد

رسممنيلتبسمابتميزالمشكلةهذهحلإلىالوصولفيسلكوهاالتي

وهي:..الحروف

-كنقطالمدوربالنقطالملتبسةالحروفرسمبينالتمييزيكونأن-1

لونفيبينهماالاختلافيكونأنوروعي،-الإعرابيالأسودأبي

المصحف.مدادلونمنهذاالإعجامنقطفجعلالنقطعندالمواد

أما،بالنقطبينهاللتمييزالرسمفيالمتشابهةالأحرفإلىالنظر-2

الألف،:وهيوضعهاأصلعلىتركتفقدالمشتبهةغيرالحروف

الهاء.،الواو،الميم،اللام،الكاف

.71:الأدبتاريخ:ناصفحفني(1)

.275:عطيةابنمقدمة(2)
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123اللغةضبطالثلأس:الفصل

مجموعةكليحمعالرسمفيالمتشابهةالأحرفبينالتمييزيكونأن-3

كانفإن،(؟)القديمالأبجديالترتيببذلكمخالفاحدةعلىمتشابهة

الثانيوأعجمالأولأهمل-الغالب-وهوفقطحرفينبينالتشابه

..والغينوالظاء،والضاد،،والزاي،كالذال:أعلاهمنواحدةبنقط

حرفأنهامعنقطثلاث-بنقطها))الشين((إلاذلكعنيشذولم

.(2)اللبسفيلأوقعمنهاجزءنقطفلوأحرفثلاثةصورتهالأنواحد-

الأولىإهمالالمفروضوكان،القاعدةعنأيضا(والقاف)الفاءوشذت

بينهماالتفريقلزمبعدهما.مماالاتصالعندتشتبهانكانتالماولكن..الثانيةونقط

فنقطت(((3)مفتوحلفظها)الأنأسفلمنواحدةنقطةالقافتنقطلمو،بالنقط

فوقها.منبواحدةالفاءونقطت،فوقمنبنقطين

بنقطةالأولىنقطفالقاعدةحرفينمنأكثربينالتشابهكانإنأما

والجيمالباءوشذت،أعلىمنوالثالثة،باثنتينوالثانية،أعلىمنواحدة

منإمابهن؟الكسرتعلقإلىيعودذلكولعل،أسفلمنبنقطهاوالياء

والياء)4(.كالباءالعملأوكالجيم،اللفظحيث

لكنه،عاصمبننصروضعمن)الألفبائى(اليومالمعروفالهجائيالترتيبهذايعد(1)

والمعاجم.،97:القاموسفي)دراساتالهجريالثانيالقرنأواخرفيإلاينتشرلم

.38:المحكم(2)

.38:المحكم(3)

.37،14:المحكم(4)
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هذهحللهمتمالمنهجتنفيذعندالتزموهاالتيالدقيقةالأسسوبهذه

ترتيبظهورهذاعملهمعلىوترتب،التصحيفجانبوأمنالمشكلة

جمعفيهملاحظالقدهـيم،الأبجديالترتيبيخالفالعربيةللحروفجديد

نقطاالأقلالحروفتقدسم،البعضبعضهانسقفيالممتشابهةالأحرف

الهجائيالترتيبوصار،المعجمةعلىالمهملةوالحروفنقطا،الأكثرعلى

هكذا:المشرقفي

،غع،ظط،ضصلق،س،زر،ذد،!خنحج،ثبت)أ

.(ي!ومن،لك،قف

هكذا:المغربفيالترتيبهذاوصار

غفقضعهـنصكلظطزرذخدخبئثبت)أ

هـي(.ولقس

هكذا:القد!يمالأبجديالترتيبوكان

لققر،صفعس،نلمك،يحط،ز!و،دتخ!)أب

.(غظض،ذ!تث،ت

مروانبنالملكعبدالخليفةمناستحساناالحروفإعجاملقيوقد

الناسوحمل،الإعجامطريقةباتباعولاتهإلىأمرهفأصدر(!82:)ت

هذا.يومناإلىكذلكالأمروظلعليها)1(،

.35:اللغةحياةأوالأدبتاريخ(1)
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هي:(1)أحرفثلاثةرسماللجنةعملفيالخليلطوروقد

بغيرها.اشتباههالعدممفردةكانتإذاينقطهافلم:النون-1

أعلاها.منواحدةفتنقطالوصلعندأما،تنقطلاإنرادهاعندوالفاء:-2

منواحدةنقطةنقطتوصلتفإذاأيضا،تنقطلاالإفرادعند:والقاف-3

أسفلها.

بهونقطواالمغاربةفتلقفه،المشرقلأهلالتحسينهذايرقولم

.(2)مصاحفهم

الشكل:ثا!ليا:

)ت:ء71(أحمدبنالخليلبهقامالذيالعملعلىالشكليطلق

بالنقطملئتقدالمصاحفأنرأىلماالدؤليالأسودأبيلنقطتطويرمن

أحديقدر)الاأنهحئالناسمنكثيرعلىفأشكلتوالإعجاميالإعرابي

ينتفعلابل،بالنقطعلمعندهيكنلمإذامنقوط،مصحففيقراءةعلى

منالتلاوةعندالخطأفيمنهمكثيروقعفقدذلكومع(((3)يعلمهلمإنبه

لوناتحدإذاسيمالاالحروفبينوالخلطالنقطتشابهنتيجةالمصحف

المواد.

.35،36:المحكم(1)

للتوزيع(التهونسيةا!ركة)إصدارالشريفالمصحفانظر:(2)

.24:)3(المحكم
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نقطبينيغايرأنالمفكر-العبقري-وهونظرهبثاقبالخليلنرأى

الإعجامنقطعلىفأبقىالمواد،لونغيربشيءالإعجامونقطالإعراب

الآتي:النحوعلىالإعرابنقطوطورهو،كما

فصاربحركاتللإعرابالأسودأبووضعهالذيالنقطأبدل-1

جعل:حيث،الأحرفهيئةعلى

المتحركالحرففوقوممدودةمبسوطةتوضعصغيرةألفا:الفتحة-

.((ت))هكذااليسار..إلىاليمينمنبها

اذكه..اهبالمتحركالحرففوقتوضعصغيرةواوا:والضمة-

الحرفتحتتوضعالخلفإلىممدودةصغيرةياء:والكسرة-

.(())هكذا.بها.المتحرك

فجعل:الأسود..أبووضعهماإلىجديدةعلاماتأضاف-2

بغير))شين((رأس:-الإدغاميصاحكاما-وهوالشديدللسكون-

.(؟)((ديدش))كلمةفيحرفأولمنأخذهاولعله،(س)هكذانقط

((!))هكذانقطبدون))خاء((حرفرأس:الخفيفللسكون-

))خفيف((.كلمةمنالأولالحرفبهايريدولعله

.المخرجفيالعينمنالهمزةلقرب)ء(هكذاعينرأس:للهمزة-

والأندلسالمدينةأهلأما،المشرقأهلوعامةوسيبويهالخليلمذهبهوهذا(1)

.(49،05:)لمحكم.(د)بحرفللتشديديرمزونفكانوا
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)هـ(.هكذاصادرأس:الوصلولألف-

)مد(هكذا))الدال((منجزءمعصغيرةميماالواجكا:وللمد-

إعجامنقطمنقوطاالقرآنمحمابةأمكنالخليلمنالجليلالعملوبهذا

فيالكئابيعدولمبينهما،خلطأولبسدونماواحد.ممدادومشكولا

..الكتابةأثناءأمحنرأومدادينإلىحاجة

مثل:طفيفةتحسيناتبإضافةولكنوالبقاءالثبوتهذالعملهكتبوقد

للكسرة.علامةالمجعولالياءرأسمنجزءحذف-1

المد.علامةمنالميمرأسحذف-2

علىالثانيةبزيادةأوأصلهماعلىالتنوينفيالضمتينكتابةجواز-3

الأولى.

وأالمضددالحرفتحتأعلاهأوالحرفأسفلالكسرةبقاءجواز-4

.الهمزة.ممصاحبة

إشكالمنالمكتوبفيماأزاللأنه))بالشكل((؟هذاعملهوسمي

فهوأشكلته،،الكتاب))شكلت:حاتمأبوقال..النطقعندوإبهام

.(((1)بالإعرابقيدتهإذا:مشكول

الأسودأبيلنقطبارعتطويرهوإنماهذاالخليلعملأنيلاحظكما

أصواتبحسبوأوضاعهامدادهايختلفنقاطمنحولهفقد،)الإعرابي((

مجاهدبنمخمدبنبكرأبوقالولذلك،ومميزةمحددةحركاتإلىحروفها،

)شكل(.:العربلسان(1)
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الشكلإلىيسرعالفهمأنغيرواحد،شىءوالنقط))والشكل:(!432:)ت

ذإ،النقطصورةواتفاقالشكلصورةلاختلاف،النقطإلىيسرعمماأترب

والتشديدوالهمزوالفتحوالكسرالضم:فيهوالشكلمدورا،كلهالنقطكان

.(((1)النقطفيمجتمعكلهوذلك،مختلفةبعلامات

واتقاءلعملهواحتراماالأسودأبيكرامةعلىالخليلمنوحرصا

دونواللغةالأدبكتبفيهذااختراعهاستعملالدينفيللبدعة

الكريمالنصخلوأصبححئالقرآنفياستعملأنلبثمالكنه(2)القرآن

الكتابةفيالشكلانحسرحينعلى،الكاتببهيوصمعيباالشكلمن

الغالب.فيالكلموأواخرالملتبسةالأحرفإلىالعادية

القرآنلغةيحصنواأنالمسلموناستطاعوالشكلالنقطوباختراع

الكلمةضبطإلايبقلموالخطأ.فيالوقوعدونيحولمنيعبسدالمكتوبة

))العربية((.علمبهتكفلماوهوالمكتوبعلىاعتماددونالنطقعند

فيهما:المؤلفات

فيكتابإليهنسبمنأولفكانفيهالعلماءألفالنوعهذاولأهمية

الثلاثةالإخوةثم(4)(!175)الخليلتلاهثم(3)(!69)الدؤليالأسودأبوالنقط

.23:المحكم(1)

.97:الأدبتاريخ(2)

ابنعدهوقدبذللثيجزمولم،4،9:والمحكم،41والابتداء:الوقفإيضاح(3)

.9الألباء:نزهةالنحو:فيمختصراالأنباري

.9:المحكم،35:الفهرست(4)
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عبدالرحمنوأبو(!227:)تمحمدعبداللةوأبو(!225)إبراهيمإسحاقأبو

بنإبراهيمإسحاقوأبو.اليزيديالمباركبنيجىأبناء(!237)ت:عبداللة

)ت:الأصبهانيعيسىبنمحمدعبداللةوأبوهـ(249)ت:الزياديسفيان

أحمدحنيفةوأبو(!255:)تالسجستانيمحمدبنسهلحاتموأبو(!032

..(!282:)تالدينوريداودبن

والشكلالنقطفيالتأليفعلىتوافرواقدالعلماءمنعضرةفهؤلاء

يصنفوافلمالأولالقرنعلماءوأمافقط،والثالثالثانيالقرنينخلال

إليهأشرنالماوذلك،النقطفيمختصرمنالأسودلأبينسبماسوىفيه،

ينهونبلالنقطمنيتحرجونكانواعليهماللةرضوانالصحابةأنمن

فحسب،تيسيريةمخاولاتعملهميكونأنيعدلمولذا،استعمالهعن

الخليلعنقيلحئوالأصولالقواعدلهاخترعتالتابعينجيلجاءفلما

نظرا((وعللهأحكامهوذكر،كتابفيورحمه،النقطصنفمنأول))إنه

به.قامالذيالعمللأهمية

يصللمأنهإلاالعشرةجاوزتحئالثالثالقرنبعدالمؤلفاتتوالتثم

نقطفي)المحكمالمسمى(!444)ت:الدانيعمروأبيكنابسوىمنها

.(؟)مؤلفاتهموذكرالسابقينالعلماءآراءلنانقلالذي(المصاحف

،9،23:والمحكم،167/1،346/295:الرواةإنباه،53:الفهرستانظر:(1)

.161/1،175/1،03012الأدباء:ومعجم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحجيليعبدالرحمن.د-الأولىالثحطةالقرونفيةي!للاالجهود013

الموتيةةع!ارالة:الثانيالمب!ث

القرآنبقراعةالوثيقلاتصالها))الأصوات((بالقدامىاللغويونعني

))جودوال!تهمسعودبنعبداللة:الجليلالصحابيدعوةانطقتأنفمنذ،الكريم

،(2)(ئرتينان:!درتتنآلقزعزوجلاللهلقولامتثالا(((1)بالأصواتوزينوهالقرآن

خاصة،بصفة،منهمالعلماءواتجه..المسلمينجميعمنالكاملةالاستجابةلقيت

لا،الأصواتتحسينبهايتمالتيالكيفيةوبيان،القرآنلتجويدالسبلتوضيحإلى

فتطب..المصاحففيالمكتوبعلىوالاعتمادبالسماعالضبطعدمعندسيما

لمعرفة،كبيرةعناية-الصوتعنصر-باعتبارهاالعربيةالحروفإيلاءمنهمذلك

عندالأصواتلدراسةالطيعيةالبدايةتلكوكانتصفاتها)3(وإدراكمخارجها

هذاإلىجديدةدروسابعد-خيماوالمعاجمالنحوعلماءأضافثم،العرب

للنواحيالقدماءمعالجةأنغير..الأمامإلىجادةخطواتبهخطتالعلم

)1(النشر:1/012.

.4:المزملسورة(2)

جانجيأحدعلىلاقتصارهمالقدامىاللغويينالأصواتعلماءمنالمحدتونانتقد(3)

)الصوائت(الآخربالجانبالاعتناءعدممعبه،والاهتمام)الصوات(الأصوات

الحركاتدورإغفالعليهترتبمما.المختلفةالمدحالاتمنذكروهماسوى

الأصولنظريةإلى؟المنهجفيالخطأذلكوعزوا،للكلمةالصرفيالبناءفيالأساسى

.المنطوقعلىالمكتوببتطيقالشديدالتأثرمعالعربيةالكلماتتكوينفي

.(بتصرف-173:اللغةفي)نظرات
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بينأوالمعاجممقدماتفيمبثوثةظلتفقدالاستقلالبعدماتسمتالصوتية

النحو.كتبفيالنحويةالأبوابثنايا

لبعفمستقلةمعالجةمنالقديمةالصوتيةالدراسةتخللملكن

مستقلا:كتاباتأليفهخبرإليناوصلمنأقدمفكانكالهمزة؟الأصوات

علىالعلماءنمررالذي،(ـه117:)تالحضرميإسحاقأبيبنعبداللة

.(1)((زمهلافيكتاباعملمن))أولأنه

)ت:والأصمعي(!206)ت:المستنيربنقطربمن:كلألفثم

فيهألففقد(!215)ت:الأنصاريزيدأبووأماالهمز،فيكعابين(!213

الهمزفيالتأليفوظلالهمز)3(،وكنابالهمز)2(،تخفيفمحمابهما:كتابين

)ت:سلامبنالقاسمعبيدأباأنفنجدكتبهمفيمستقلاالعلماءيعالجه

الهمز،عنالمصتف()الغريبكتابهمنأبوابثلاثةفيتحدث(!224

الأقوالنسبةمعبإيجازوفسرهامهموزةألفاظبعضالأولالبابفيعابم

التيبالألفاظخضهالثانيالبابوفيمعينا،ترتيبايلتزمولمأصحابها،إلى

وفي،لوضوحهمعظمهايشرحولمأسطرستةفيوسردهاتهمزولاتهمز

أسطرخمسةفيالهمزوأصلهاتهمزلاالتيالألفاظذكر:الثالثالباب

.2/002:المزهر(1)

وامحعفى،المحققوتركها"الهمز"بكنابهألحقتأسطربضعةسوىالكنابهذامنيصللم(2)

.(17111:العربيالمعجم،3:المحققمقدمة)الهمز:التحقيقمقدمةفيإليهابالاشارة

.م0191سنةبيروتفيشيخوأويسالأببتحقيقوطبعإليناالكتابهذاوصل(3)
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أصحابها)1(.إلىمعزوةببعفالأقوالواستشهدتقريبا

فيهتناولبباب)الألفاظ(كتابههـ(244:)تالسكيتابنوختم

لذلكومثل،للاتباعوذلكمهموزة،غيرالعرببهاتكلممهموزةألفاظا

والشعر)2(.العربوأقوالوالحديثالقرآنمنبجمل

)أدبكتابهمنأبوابثلاثة(!276)ت:قتيبةوخصمابن

إيجاز،فيولكن،السكيتابنعالجهممابعضافيهاعاجالهمز،(الكاتب

.(3)اهنمكثيرايفسرلمنهأحئ

فقط)الهمزة(حرفدراسةعلىالمتقدمينالعلماءجهودتقتصرلمو

الحروفسائرإلىتعدتهبل-كبرىبعنايةاختصوهقدكانوا-وإن

تلكبحسبصوتياورتبوهامخارجها،وبينوافوضحوها،،العربية

صوتكلمصنفينالأصواتمخارجعنالحديثوفصلوا،المخارج

وقسموا،الرئتينمنالخارجالهواءفيالتحكمفيهيتمالذيالمكانبحسب

ورخوةوشديدةومهموسة،مجهورةإلىذاقوها،أنبعد،الأصوات

بحسبومعتلةصحيحةوإلى،النفسمجرىفيالصوتجريانبحسب

عمابعفالحروفتميزخاصةحماتإلىواهتدوا،وعدمهالمخرجاتساع

وعن،العربيةالحروفبناءوكيفيةالحروفائتلافعنوتحدثواعداها،

فيوالمختلفةالمتتابعةالحروفذاتبعفالكلماتفيالصوتيالانسجام

.55؟-485:المصنفالغريب(1)

.672:الألفاظتهذيب(2)

.286-281:الكاتبأدب(3)
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وذلك)يصدق(-من-بدلااللغاتبعفررفي)يزدق(نحوالصفات

بلبالتأليفيفردوهالملكنهم،(1)واحدةجهةمناللسانعملليكون

بذلكقاممنوأهموالمعاجمالنحوكتبضمنتلكدراستهمجاءت

الملقبعثمانبنعمرووأبوبشر،الفراهيديأحمدبنالخليل

يلي:فيماالحديثمن.ممزيدونخصهماب)سيبويه(،

:والأصواتالخليل-1

)العين(كتابهمقدمةفيالصوتيةالنواحي(!17ه)تالخليلتناول

الآتي:عملهونستخلصمن،صفحةعشرةخمسنحوفي

بحسبصوتياورتبهامخارجها،ووضح،العربيةالحروفخصتر-أ

منهاحرفا:وعشرونتسعةالعربية))في:فقالالحلقمنمخرجها

.(((2)هوائيةوأربعة،ومخارجأحيازلهاصحاحاحرفاوعشرونخمسة

ق-غهـخحع:هي-الصوتيترتيبه-حسبالصحيحةفالحروف

.م-فبن!ل-رذث-ظدتط-زسص-ضش!ن-ك

.ءىوا:هيالهوائيةوالحروف

حيزمنتخرجصوتيةمجموعةكلوعي،حرفكلمخرجحذدوقد

منكلفيهقلده-بلالحديثعصرناإلىعليهمتعارفاظلخاصباسمواحد

)حطقية(؟والغينوالخاءوالهاءوالحاء))فالعين:قالماوإليك-(3)بعدهجاء

.8ه-72:اللغويالبحث،1ء3-401:اللغويةالأصوات(1)

.64/1:العين(2)

.201:اللغويةالأصوات(3)
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.اللهاةمنمبدأهمالأن،(الهويتانوالكافوالقاف.الحلقمنمبدأهالأن

الفم.مفرجأي:الفمشجرمنمبدأهالأن)شجرية(؟والضادوالشينوالجيم

مستدقوهي:اللسانأسلةمنمبدأهالأن)أسلية(بموالزايوالسينوالصاد

الأعلى.الغارنطعمنمبدأهالأن؟(1))نطعية(والتاءوالدالوالطاء.طرفه

والنونواللاموالراء.اللثةمنمبدأهالأنالثوية(؟والثاءوالذالوالظاء

والفاء.اللسانذلقطرفيتحديدوهواللسانذلقمنمبدأهالأن)ذلقية(؟

والياءوالواو.الضفةمنمبدأهالأن)شفهية(؟مرةوقال)شفوية(والميموالباء

.(((2)ءىشبهايتعلقلالأنها)هوائية(؟والهمزةوالألف

:(مبف،نل)رمثلالحروفبعفررصفاتعنتحدث-ب

منتخرتخ!لأنهاالذلاقة((أوالذلقحروفسولهاالأولىالأحرففالثلاثة

بالحروفوحماها،الباقيةالثلانةبهاوألحقأسلته)3(.بطرفأياللسانذلق

فيتعمللاالشفتينأنوبين،خاصةالشفتينبينمنمخرجهالأن))الشفوية((بم

.(4)طقفالثلانةهذهفيإلاالصحاحالحروفمنشيء

النطقفيالحروفأسهلالستةالذلاقةحروفأنعلىنبه-ج

وأمنهاخماسيأورباعيبناءأييخلولاولذلك،الكلامأبنيةفيفكثرت

كلامفيليستمبتدعةمحدثةكلمةفهوذلكبخلافجاءفإنبعضهامن

كالتحزيز((.آثارفيهالأعلىالغارمنظهرما:عطن))النطع:القاموسفيجاء(1)

.65/1:العين(2)

.57/1:العين(3)

.5711:نفسه(4)
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هذهعنشذتكلماتعشرالرباعىالبناءمنواستثئ،(1)العرب

حرفيعلىاشتمالهنالذلاقةحروفمنخلوهنوسوغ،(2)القاعدة

إلابناءفييدخلان)الاالحرفينهذينلأنأحدهما؟أو(والقاف)العين

فييفتقروكذلك،(((3)اسرجوأضخمهاالحروفأطلقلأنهماحسناه،

سواء،للصوتحكايةكانإذاالذلاقةحروفمنخلوهأيضا،الرباعى

تكرارهغيرمنمؤلفاكانأو)دقدق(،نحوالمقطعبتكرارمضاعفاكان

.(4)((()دهداقنحو

:والأصواتسيبويه-2

الآراءمنجملة)الكتاب(آخرفيفلخص،الخليلأستاذهسيبويهتلا

-بإيجاز-لهنعرضجديداإليهاوأضا!،الخليلمنالمستفادةالصوتية

ذلكلأن؟الحديثةالصوتيةبالآراءالمقارنةأوالشرحفيالخوضدون

الكتابشراحمنشرحهامنولأن،الوصفيمنهجناعنسيخرجنا

سيبوبهعباراتبترديداكتفوابلشيئايزيدوالموالرمانيكالسيرافي

حيث:(!)ومصطلحاتهبألفاظه

.5811:)1(العين

.ء911:)2(العين

.60/1:)3(العين

.61/1:)4(العين

.501:اللغويةالأصوات(5)
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،مخرجكلحروفوعين،مخارجثلاثةالحلقيةالأصواتقسمأولا:

والحاء،العين:الحلقوسطومن،والألفوالهاءالهمزة:الحلقأقصىفمن

والخاء)1(.الغين:الحلقأدقومن

صوتيةمجموعةمنطقةلكلوحدد،مناطقإلىالفمأصواتقسمثانيا:

الأعلى:الحنكمنفوقهمامعاللسانأقصىفحروف:(2)معينمخرجذات

.القافموضعأسفلمنومخرجه.الكافثمالقاف

والجيم،الشينوهى:،الحنكوسطمعاللسانوسطوحروف

يلي:كمامناطقعذةالأخرىالحروفق!مئمثممدا(ليست)التيوالياء

الأعلىالحنكبأولاللسانحافةالتقاءمنتتكونأصوات-أ

.والنون،واللامالراء،:وهى

العلياالثنايابأصولاللسانطرفالتقاءمنتتكونأصوات-ب

والطاء.،والدالالتاء:وهي

الداخلمنبالثنايااللسانطرفالتقاءمنتتكونأصوات-ج

.والزايوالصاد،،السين:وهي

الثاء،:وهىالثنايا،بأطرافاللسانالتقاءمنتتكؤنأصوات-د

.أ-1آبر15في!والظاء.،والذال

.4!س431:الكتاب(1)

.43314:نفسه(2)
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وهو:،الأضراسمنيليهاومااللسانحافةالتقاءمنيتكؤنصوت-!

.الضاد

مدا(.ليست)التيوالواووالميموالباءالفاء:وهىالشفتينوحروف

الخفيفة.النونوهو،الغنةوحرف

عليهاوأطلقبهااختصتبصفاتبعفالأصواتوصفثالثا:

:(؟)(الحروف)صفات

إلىأدناهامناللسانحافةمنمنحرفحرفبأنها)اللام(فوصف

معه،اللسانبانحرافالصوتفيهجرىوقدبماللسانطرفمنتهى

ووصف،بالتفشي)الضين(ووصفمكرر،حرفبأنها)الراء(ووصف

منبأنهاو)النون(.مطبقةبأنها:والظاء(والطاءوالضاد)الصادحروف

الثنايا.فويقماوبينبينهاللسانطرف

ثمومهموسة،مجهورة:إلىجميعا)الأصوات(الحروفقسمرابعا:

منكلحروفوحدد،ومتوسطةورخوةشديدة:إلىأخرىمرةقسمها

:(2)اهنمقسمكل

يجريأنالنفسومنع،موضعهفيالاعتمادأشبع))حرففالمجهور:

،الهمزةهي:وحروفه(((3)الصوتويجريعليهالاعتمادينقضيحئمعه

.4/354:الكتاب(1)

43414:الكتاب(2)

.43414:الكتاب(3)
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،لنونوا،للاموا،لضادوا،ءلياوا،لجيموا،لقافوا،لغينوا،لعينوا،لألفوا

.والواو،والميم،والباء،والذالوالظاء،،والزاي،لوالداوالطاء،والراء،

(((1)هعمالنفسجرىحئموضعهفيالاعتمادأضعف))حرفوالمهموس:

والتاء،،والسين،والشين،والكافوالخاء،والحاء،الهاء،:هىوحروفه

والفاء.والتاء،والصاد،

وحروفه(((2)هيفيجريأنالصوتيمنع))الذيالحرفوالشديد:

والباء.،والدالوالتاء،والطاء،،والجيم،والكاف،والقافالهمزة:هى

هي:وحروفه،(3)هيفالصوتبجريانيسمحالذيالحرفوالرخو:

والسين،،والزايوالضاد،والصاد،،والشينوالخاء،،والغينوالحاء،الهاء،

بينهما)4(.مترددةفهيالعينأماوالفاء،،والذالوالثاء،والظاء،

))فأما،ومنفتحةمطبقةإلى:)الأصوات(الحروفقسمخامسا:

ذلكسوىماكل:والمنفتحةوالظاء،والطاء،والضاد،فالصاد،المطبقة

الحنكإلىترفعهلسانكمنهنلشىءتطبقلالأنك،الحروفمن

(()د(.الأعلى

.؟35:اللغويةالأصوات(1)

.43414:الكتاب(2)

.؟36:اللغويةالأصوات(3)

.43514:الكتاب(4)

.43614:الكتاب)ء(
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موافقةالحديثةالصوتيةالدراساتتأتيأنحقاالعجيبومن

النطقلأعضاءالتشريحيةبالناحيةعلملهيكونأندون،سيبويهلوصف

ذكائه.ونرطنبوغهشدةمنوهذاووظائفها)1(،

للباحثذلكويتبين،الحروفترتيبفيأستاذهسيبويهخالفوقد

الترتيبين:بينبالموازنة

.زسص.ضشج.كق.غهـخحعهكذا:الخليلئم!فترتيب

.(3)ءواى.فبم.نرل.ذثظدت.ط

رلىشقضجكخغحهـعاءهكذا:سيبويهوترتيب

.(3)وبمفثظزستصدنط

فإنها،الأصواتمجالفيفذينعالمينمنالدراسةهذهوضوحومع

نستطيعفإنناولذا،المعاجمأوللنحوتبعاجاءتوإنما.ممؤلفتسقللم

الصلةذاتالكتبضمندراسةاستقلقدالأصوات))علمبأذالقول

علىالرابعالقرنفيإلاتأليفايستقللملكنه،الثالثالقرنفيبهالوثيقة

ذإ(الإعرابصناعة)سرالفريد:الصوتيكتابهفي(!392)جنيابنيد

.(((4)مستقل.ممؤلفالصوتيةالمباحثأفرفىمنأولهو

.261:اللغويةالأصوات(1)

.وأخرىمدرجةكلبينفاصلالنقط(2)

.43114:الكتاب(3)

.77:اللغويالبحث(4)
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الأصواتفيمستقلةمؤلفاتهناكأنذكرالند!يم)1(ابنأنعلى

(!206)ت:قطربككتاب)الأصوات(تحملكانتجنيابنقبل

)ت:السكيتوابن(!213)ت:والأصمعي(!121:)ت:والأخفش

لممفقودةكتبهذهكانتولما..هـ(281:)تالدنياأبيوابن(!244

تكونأنالمحتملفمن،اللغوية.ممادتهاالقطعنستطيعلافإنناإليناتصل

الصوتية.الدراسةبهتعئلامماوهووالحيواناتالطبيعةلأصواتحكاية

.؟.78،97،83،8:الفهرست(1)
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ةيو!نلاةع!ارالة:الثالثالمب!ث

وقواعدعامةأسسبوضعالتزيل،لغةعلىحفاظا،اللغةعلماءقام

اللغةجمعلهمتمأنبعد،كلامهمومجاريالعربلأساليبمنضبطة

أبنيتها.وتصحيحالعربيةالكلماتأواخربضبطتعئوتدوينها

بعد((والصرف))النحومصطلحالدراسةمناللونهذاعلىوأطلق

علىذلكوردماوأولوقواعد،ضوابطلهمامميزينعلمينأصبحاأن

أما،(!182:)تحبيببنويونس(!175:)تأحمدبنالخليللسان

))الإعراب)1(((.أو))العربية((بعلمتعرففكانتقبلمن

نتحدثوالتطور،النشأةفيالكريمبالقرآنالوثيقولارتباطهما

الخطأ:عنوصونهااللغةضبطفيوأثراوتطورانشأةيلي--فيماعنهما

إلبها:الدافع-أ

الكلامحدودعندالعربألسنةعلىطرأالذيالزيغيقتصرلم

والولاةالعلماءأفزعالذيالأمر،الكريمالقرآنإلىتجاوزهبلالعادي

ردهيستطيعونفلاالعصورتواليمعيزدادقدتحريفمنيخشونوجعلهم

قبلمنأشرناوقداللة،كتابصيانةفيلإهمالهمكبيرإثمبذلكفيلحقهم

يلي:ماإليهنضيف(2)القرآنتلاوةفيلفحنأنموذجإلى

.2/11:سلامابنوطبقات،13:النحويينأخبار(1)

.115:صانظر(2)
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آلم!ثركس:!ولائنك!(تعالىقولهيقرأالحسنأباسمعأعرال!اأنروي

سبحان:الأعرابيفقالضمها،بدلالتاءبفتحتنكحوا...(())ولاحتئ!ويمنرأ)1((

"ولأتنكحوا((والقراعةلحن،إنهقيل:؟بعدهفكيف،قبيحالإسلامقبلهذااللة!

نإ:وقيلاللة،حرممايحلفإنهإمامابعدهاتجعلوهلااللة،قبحه:فقال،بالضم

ننكحهم)2(".لمأيضاآمنوا))وإن:فقالذلكعلىعفقجابانابن

ه!لالخطاببنعمرالمؤمنينأميرخلافةفيقدمأعرابياأنوروي

سورةرجلفأترأه!محمدعلىتعالىاللةأنزلمماشيئايقرئنيمن:فقال

الأعرابي:فقالبالجر،(3)(وربحمولل!المثتركينقنبرى*أدتز!آن:فقال(())براءة

عمرفبلغ.منهأبرأفأنارسولهمنبرئاللةيكنإن؟رسولهمناللةبرئقدأو

أميريا:فقال،!عاللةرسولمنتبرأأ،أعرابييا:فقال.فدعاهالأعرابيمقالة

هذافأترأنييقرئني،منفسألت،بالقرآنعلمولا،المدينةقدمتإني،المؤمنين

وأ:فقلت)بالجر(،!هلو!مروالمثتركينقنبرى*1دته!آن:فقال))براءةسورة

منه.أبرأفأنارسولهمنبرئتعالىاللةيكنإن؟رسولهمناللةبرئقد

المؤمنين؟أميرياهيكيف:فقال.أعرابيياهكذاليس:هن!درمعفقال

أبرأواللة:وأناالأعرابيفقال.بالضم(المشركينورسمولل!نق*ىربأدته!آن:فقال

.221آية،البقرةسورة(1)

.9/212:والتبيينالبيان(2)

.3:التوبةسورة(3)
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وأمر،باللغةلمعاإلاالقرآنيقرئلاأنهتع!لرمعفأمر،منهمورسولهاللةبرئممن

،(2)الخصائصفيجنيابنالقصةهذهوأوردالنحو)1(.يضعأنالدؤليالأسودأبا

كماعمرلابالوضعالآمرهوإذ!ةطالبأبيبنعليالإماممعوقعتولكنها

.الأنباريابنروايةفي

جاء:يقولالعلاءبنعمروأبا))سمعتقال:الأصمعيوروى

هذهتقرأكيف،المؤمنينأميرياعليكمالسلام:فقالل!نهعلىإلىأعرابي

المؤمنينأميرفتبسميخطو،واللةكلناالخاطون((،إلايأكله)الا:الحروف

أميرياواللةصدقت:قال(3)(الأأءطؤنلأئأثمه!:أعرابيدا:9!الوه!ز

الأسودأبيإلىالمؤمنينأميرالتفتثم،عبادهليظلماللهكانما،المؤمنين

للناسفضع.كافةالدينفيدخلتقدالأعاجمإن:فقال،الدؤلي

والخففرر)4(((.والنصبالرفعلهورس!ا،ألسنتهمصلاحعلىبهيستدلون

موضعين:فيالقرآنفيلحنالبصريالحسنأنالجاحظوروى

-الشياطونبهتترلتوما-بضم-،والقرآن)ص،خطأ:فقرأ

.(د)(ءايلامنبدلابالواو

.8،9الألباء:نزهة(1)

.912:الخصائص(2)

.37:الحاقةسورة(3)

.72:الزينة(4)

وغيره36/2النشرفيإليهمنسوبةالثانيةوالقراءة،91221:والتبيينالبيان(5)
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ب-نشانها:

لغةعلىمنهوالخوفالعربيةالألسنةفيالمتفشياللحنهذاإن

الأفواهتعصملسانيةضوابطوضعفييفكرواأنإلىالعلماءدفع،القرآن

))العربية((.علموضعإلىتفكيرهمفهداهمالخطأ،فيالوقوعمن

نظرا،الوضعهذاإلىالسابقفيشديدااختلافاالعلماءويختلف

هذاواضعتحديدفيبينهافيماتختلفالقدماءعنمتعددةرواياتلوجود

طائفةوتقول،(1)(!69:)تالدؤليالأسودأبوإنهبعضها:فيقول،العلم

إنه:ثالثةوتقول(!171:)تالأعرجهرمزبنالرحمنعبدإنه:أخرى

والذينقوم،يصيرروايةكلوإلى..(2)(!89)ت:عاصمبننصر

أنهيرىمنفمنهم،أنفسهمعلىيخقسمونالأسود،أبوبأنه:يقولون

أبيبنعليالإماممنبإشارةوضعهأتمأنهيرىمنومنهمبوضعهاستقل

الخليفةالأسودأبيعلىبهأشارالذيبل:يقولونوآخرونز!ته)3(طالب

مذهبه.تعززأكثرأوروايةعلىمنهمكلويعتمد.(4)الخطاببنعمر

ذهببينهاالجمعإمكانيةوعدمالرواياتالتناقفبينهذاولورود

غيروضعمنالعربيالنحوإلىالمحدثينبعضووافقهمالمستشرقينبعض

الفهرست:،711:الرواةإنباه،42:النحويينمراتب،13:النحويينطبقات(1)

.59:الفهرست،01الألباء:نزهة(2)

.24112:الاصابة،13:واللغويينالنحويينطبقات(3)

.8الألباء:نزهة(4)
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.العرببلادإلىنقلثمواليونانوالسريانوالفرسالآرميينمن؟العرب

ومصطفى،زيدانوجورجىكريمر،فون،ليتمان:بذلكقالوممن

نسبةأنننكرلا:فقالالفريقينبينأمينأحمدالأستاذوتوسط.(1)نظيف

نأعلىيتفقونيكادونالرواةأنإذصحيحأساسلهاالأسودأبيإلىالنحو

لكنه،بالنقطالمصحفشكلابتكروأنهالنمطهذامنبعملقامالأسودأبا

)رضىطالبأبيبنعلىأنمنبمالوضعهذاأولياتعنروى.ممايصدقلم

...وحرفوفعلاسم))الكلامفيها:مكتوبارقعةالأسودأبيإلىدفععنه(اللة

((..رمضمولاظاهرلاواسمومضمرظاهرثلاثةالأسماءوأن

التعجب،،النعت،العطف))أبواب:وضعالأسودأبواستكملثم

بضمأمره))على((علىعرضهفلمالكن(،خلاماوأخواتهاإن،والاستفهام

وعلل،أبوابهاكتملتحئعليهعرضهشىءمنانتهىوكلماإليها،)الكن(

التقاسيموهذهالتعار!ررهذهتأبىالأسودوأبيعلىزمنطبيعةبأنذلك

أبيعنمتأخروقتفيإلاتظهرلمالنحويةالاصطلاحاتوأن،الفلسفية

بطريقةللنحوالأولالواضعهوالدؤليالأسودأباأنورأى،وعليالأسود

.(2)الفلسفيةوالتقسيماتالمبوبةالموضوعاتمنخاليةبدائية

القرآنبينالوثيقةالعلاقةإثباتهو-المبحثهذا-فييهمناوالذي

:بالقاهرةاللغويالمجمعجلساتمحاضر:وينظر،5/211:العربيةاللغةآدابتاريخ(1)

.م1949148لعام،24817

بعدها.وما285/2:الاسلامضحى(2)
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بدأتاللحنمنالقرآنعلىالخوفبسببوأنه،العلمهذاونشأةالكريم

منظمة،علميةبطريقة،قواعده-بعد-استكملتثموضعهفيالخطواتأولى

أثمرتحئالنحويةبالدراسةعنواالذينالعلماءمنقليلغيرعددعليهاتوانر

.((سيبويه))كتابالخالدالعربيةكنابسمائهافييسطعقيمةكنبالنا

واضعبتحقيقكثيرايتأثرلاالدراسةموضوعأنمنالرغموعلى

المعركةهذهعلىنمرلنفإننا،واليقينالقطعسبيلعلىبهوالجزمالعلم

.صوابأنهنعتقدفيهابرأيندليأندونالخلافية

عصرمنوالقريبةالقديمةالتراجمكتبإلىرجعناحينأنناوالواقع

لهذاوالمؤسسالأولالواضعأنهعلىتجمعتكادأنهاوجدناالأسود،أبي

وأ؟بالوضعوحدهاستقلهلبينهمفيمايختلفونأصحابهاولكن،العلم

أقوالهم:يليفيماونسوقذلك،فيد!نهعليالمؤمنينأميرشاركه

العربيةأسسمن))وأول:قال(!232:)تالجمحيسلامبنمحمد-1

.(1)الدؤليالأسودأوقياسهاووضعسبيلهاوأنهجباهاوفتح

وضعمن))أول:قال(!28ء)ت:المبرديزيدبنمحمدالعباسأبو-2

الوضعإلىأرشدهعمنوسئلالأسود،أبوالمصاحفونقطالعربية

.((..(2)يلععنتلقيته:فقالالنحوفي

.21الشعراء:طبقات(1)

.2/142:الإصابة،13:واللغويينالنحويينطبقات(2)
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أبوالنحورسممنأول))كانقال:(!3ء1)ت:اللغويالطبأبو-3

وكان..طالبأبيبنعلىالمؤمنينأميرعنذلكأخذ..الدؤليالأسود

واخضلفالمصاحفنقطمنأولالأسودوأبو،العرببكلامالناسأعلم

.(1(رمأصلهكانمالهمونرعالعربيةيتعلمونالناس

أبوالعربيةوضعمن))أولقال:(368)ت:السيرافيسعيدأبو-4

.(2)((الديليالأسود

نأالعلماءأكثر))زعم:قال(!380:)تالندسمإسحاقبنمحمد-5

عنذلكأخذالأسودأباوأن،الدؤليالأسودأبيعنأخذالنحو

.(3)((طالبأبيبنلحيالمؤ!نأمير

استنبطمنأولهوالأسودأبا))إنقال:(646)ت:القفطلي-6

فاستخرجه،بخطهرؤيوأنهالوجود،إلىالعدممنوأخرجهالنحو

.(4)((قبلهممنأحدإلىيعزهلمو

الأسودأبيإلىالنسبةهذهثبوتصحةيؤكدونالأعلاممنستةفهؤلاء

على،بالوضعالأسودأبياستقلالإلىيميلبعضهمكانوإن،رواياتعدةفي

الإيعاز.أوالبدءفيلهل!تهعليالمؤمنينأميرمشاركةالآخرونيرىحين

.42:النحويينمراتب(1)

.(61:)نفسه"الدئل(.الضسبةفيالحجازأهللغةوالديلى،13:البصريينالنحويينأخبار(2)

.95:الفهرست(3)

.7/1:الرواةإنباه(4)
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أنيغيرالأخرىعلىإحداهمايرجحماالرواياتفيأجدولست

وضعترجيحإلىأميلوجدتني،وملابساتهالموضوعفيالنظرأمعنتإذا

المؤمنينأميرمنإشارةإلىحاجةثمةتكنولم،وحدهللنحوالأسودأبي

أبالأنله؟معينةموضوعاتوتحديدعنه(اللة)رضىطالبأبيبنعلي

علىوغيرته،وصلاحهتقواهجانبإلىعلمهبغزارةيمتازموهوبرجلالأسود

المؤمنينأميرمنإشارةهناككانتلوحئوجل،عزاللةمحعابعلىالمحافظة

وعمله.بعلمهتتصلبتوجيهاتتكونلافإنهاعلي،

وأعتبرهالتاريخسجلهلماصريحخلاففيهماالرواياتمنوأستثئ

نزهةصاجكاكلواية..هبالثقةوعدمتصحيحهيجبتاريخياخطأ

الأسودأباأمرالذيهول!تهالخطاببنعمرإن:تقولالتيالألباء)1(

بنعمرأن:الروايةهذهفيالخطأووجهل!ته،طالبأبيبنعليوليس

بعدالعراقفينشأإنماوالنحو،الإسلامزمنالعراقإلىيفدلمالخطاب

المؤرخين.بإجماعالإسلاميالفتح

اذفذاعالمايمنعالذيفماالعقلجهةمنأما،النقلجهةمنهذا

المصحفبضبطقام(2)ولغتهالقرآنعلىالشديدبحرصهمبتكرةعقلية

فيعامةقواعديؤسسلاثمأشرنا--كماالنقططريقعنالشريف

..8الألباء:نزهة(1)

الدؤلي:الأسودأبو(2)
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تفكيرهأساسهوذلكعملهيكونلالموبه؟القرآنضبطالذيالأساس

!؟العربيللنحوالأولىالجذوروضعفي

ها:تطور-ج

أبييديعلىالعلمهذابوادربظهورالقرآنيالأثريتوقفلم

استكمال.ممتابعةالخطردرءعلىيحثهمالعلماءمعاستمربلالأسود

نأمنهمالعلومأهل))وخشىخلدونابنيقول،ضوابطهوتحديدقواعده

علىوالحديثالقرآنبهيتعلق.مماالعهدويطولرأساالملكةتلكتفسد

الكلياتمطردةالملكةلتلكقوانينكلامهممجاريمنفاستنبطوا،الفهوم

القرآنتأثيرظلوهكذا(((1)..الكلامسائرعليهايقيسونوالقواعد

باتخاذإليهميوحىبها،مرالتيمراحلهجميعفيوعلمائهللنحوملازما

وميزانا،آرائهموضبطقواعدهمصناعةفيبهيهتدونمناراالقرآن

.(2)سوقهعلىواستوىنضجهتمأنإلىنظرياتهمصحةعلىبهيحكمون

حئالعلملهذاالأولىالقواعدوضعمنينتهيالدؤليالأسودأبويكدلمو

تقرييا(!001)ت:الفيلوعنبسة(!89)ت:عاصمبننصر:تلاميذهبدأ

بنويجىهـ(117)ت:هرمزبنالرحمنوعبد،(!99)ت:الأقرذوميمون

بطريقإليهاوالإضافة،بعدهمنالقواعدهذه.ممدارسة(!129)ت:يعمر

.546:خلدونابنمقدمة(1)

.67:العربيالنحوفيالقرآنأثر(2)
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ووظفواالتتريل،لغةللعربيةخدمةالناسبينونشرها،المسائلوتوسيع،الاستنباط

يلحنمنعلىبهاوالردالعزنر،الكعابخدمةفيسهلةقواعدمنتعلموهما

ثمنطقةصحةفييوسفبنالحجاجراقبيعمر((بن))يجى:أحدهمفهذافيه؟

نعم،يجى:لهفقال؟ألحن))أتسمعني:سألهبذلكالحجاجعلمفلما،ينتقده

أشنع،ذلك:الحجاجقال،القرآنفي:قالأي؟في:قالواحد.حرففي

رإخؤنبهئموآئنآؤ!تم:ابآيهئمكانفلإن!:تقول:قالهو؟ما:لهقالثم

ؤتشيهنمخ!ث!ؤنكتمصادهاؤصمحؤاقتزفتموهاؤأقؤلمؤع!ثينثكاؤآزؤصكا

قالبالرفع)أحب(فشقرأ(1)(ورسئويهصأقغفئإلتخمأحمتترض!ؤنهآ

.(((2)ناسرخبألحقهثمهذا،بعدلحناليلاتسمعأنكجرملا:الحجاج

علىاقتصرقدالفترةهذهفيالنحويالعملأنهذامنوواضح

الصدورفيالحفظطريقعنالناسبينوإذاعتهاالأسودأبيآراءتناقل

واعتبارهاللحانينوذماللحنبتهجينوالاكتفاء،الألسنةعلىوالرواية

بسلامةالقومعهدولقرب..(3)بعفحقوقهمنلهومانعاللشريفهجنة

إلىنسبماسوىالفنهذاثنيكتاباألفمنهمأحذاأنيؤثرلمالسليقة

.24:التوبةسورة(1)

.18:البصريينالنحويينأخبار،13الشعراء:فحولطبقات(2)

.216/2:والتبيينالبيان(3)
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أبيبناللةعبدجاءفلما.(؟)((وحنلافي))مختصراوضعهمنالأسودأبي

،القياسومدالنحوبعجمن))أولهـ(129)ت:الحضرمىإسحاق

وأبو،(!149)ت:الثقفىعمربنعيسى:وزميلاه(((2)العللوشرح

وقامت،النحويالمجالفيالبحثنشط(!154)ت:العلاءبنعمر

ظلتبلكثيراتتسعلملكنها،والقياسالضعليلحركاتأولىأيديهمعلى

العباسيالعصرلروحموافقةبهما،ممتزجةواللغةالأدبعلوممعمتداخلة

.(3)العربيةالعلومأكثرفيهنمتالذيالأول

عمربنعيسىيدعلىمرةلأولتمفقد))النحو((فيالتأليفأما

لسانعلىذكرهماإليناوصلوقدوالإكمال(..)الجامعكتابيهفيالثقفي

:قالحينالخليل

عمربنعيسىأحدثماغيركلهجميعاالنحوذهب

وقمر)4(ثهسللناسفهما))جامع(وهذا)رإكمال((ذاك

لهمايتعرضلمو،(د)طويلزمنمنذلفقدانهماحالهماعنشيئانعلمولا

الخليل.تلميذهمنالثناءهذاسوىالنقلأوبالوصفالقدماءمنأحد

.9الألباء:ونزهة،73312والشعراء:الشعر(1)

.14الشعراء:فحولطبقات(2)

.؟8:العربيةاللغةآدابتاريخ(3)

))المكمل((.:الثانيوسمىبعدهاوما399/2المزهر:(4)

.63:الفهرست(5)
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فيالرؤاسىوظهورا،البصرةفي(!175:)تأحمدبنالخليلوبنبوغ

مراحلمنجديدةمرحلةبهادخلالأمامإلىقويةوثبةالنحووثب،الكوفة

به،النهوضفي(والكوفة)البصرةالمصريناشتراكمرة،ولأولفيها،تمتطوره

العلل،ويسببونالقواعديقعدون،العربعنالمأثورباسقراءالعلماءفقام

.(1)الواسعةالتأليفحركةظهورإلىأدىالذيالتنافسبينهمواشتد

يديعلىالنحويةالدراساتبزعامةأخذتإذللبصرةالسبقوكان

العربيةالجزيرةفيساحالذيالفراهيديأحمدبنالخليلالكبير:أستاذها

الغايةفبلغالنحومسائلليستخرجالبصرةإلىعادثمالأعرابوشافه

وسبب،أطنابهومدالنحوبسطالذي))وهو:بقولهالزبيديوصفهفيها،

وانتهى،حدودهأقصىبلغحئفيه،الحجاجوأوضح،معانيهوفتق،علله

بتلقينواكتفىالنحو،فيكتاتالنايتركلملكنه((..(2)غاياتهأبعدإلى

النحوفيوبرعأترانهبرالذي))سيبويه((:النابهلتلميذهالنحويةآرائه

فيهمنتفعاإليهيسبقلممثالعلى))الكتاب((فألفالتصنيفملكةوأوتي

باهتماممستأثراالعلماء،لإعجابمثيراالكتابوكان،الخليلبآراء

بالطوافوالدارسونالعلماءواكتفىغيرهعصرهفييؤلففلمالقراء

واختصارا.وتعليقاشرحاحوله

.04النحو:نشأة(1)

المفقود(.العينكتابفيالواقعالغلطاستدراككتابهعن)نقلا811المزهر:(2)
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الخلافوكان،البصرةتناظرفبدأتباستقلالهاحينئذالكوفةشعرت

بينأوارهواحتدمالتنافساشتدثم،والخليلالرؤاسىبينهادئابدأماأول

ينحازعلممدرسةلكلوأصبح،(البصرة)فيوسيبويه(الكوفة)فيالكسائى

جاهدايسعىنريقكلفصارله،ويتعصبونحولهويلتفونأهلهاإليه

جراءمنفكان،وأدلةشواهدمنلهيتوفر.مماالآخر،علىالسبقلإحراز

)ت:المازنيعثمانأبييدعلىوتفرعتالعلمهذاانتشرأنذلك

يستقللمالصرفأنغيرفيهالمؤلفاتوكثرت،أصولهكتابهفي(!249

))التصريف((.إلا:كتابفي

فيهالتأليفوارتقى،النحويالبحثنضجالثالثالقرنوبانتهاء

(الكمال)النضجطورالمؤرخونسماهحئبجديد،بعدهاتسمحلملدرجة

علىالفريقينبينفيهالاجتهادوانتهاء،قواعدهواستكمال،أصولهلتمام

(!291:)توثعلب،البصريينخاتم(!285:)تالمبرد:الإمامينيد

الزاهد:عمرأبوقالعصرهما،فيالعلمفيآيةكانااللذينالكوفيينخاتم

أعلم:الرجلينأي:فقلتهـ(316:)تالسراجبنبكرأبا))سألت

التقىثمبينهما(()1(العالمرجلينفيأقولما:فقالالمبرد؟أمثعلبأ

فتئمالقديمةالحزبيةالنعرةوتلاشتالخلاففانحسر)بغداد(فيالعلماء

ابنذلكفعلمنأولوكانمنهما،الانتخابثمونقدهماالمذهبينخلط

.13815الأدباء:معجم(1)
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.(؟)(!276:ت)قتيبة

الحركةهذهعن.ممنأىيكنلمالكريمالقرآنأنلنايتبينوهكذا

إليهاالدافعكانكماقدما،لسيرهاالموجهكانبل،الصاعدةالنحوية

منشجعوقد.العلمهذامسائللخوضالعلماءهمتمفحفزابتداء،

لشيوعازديادمنيومكليرونهماوالتقعيدالبحثاستمرارفينشاطهم

فيزداد،القرآنعلىالخوفيزدادالضيوعهذافبقدر،الألسنةفياللحن

فيه.والتأليفدراستهعلىالعلماءإقبال

شواهدهمأغلبأنيجدالعلماءأولئكلآارءالمتتبعأنمنذلكعلىوأفىل

والمناقشةالحديثمخورهيإذ،الكريمالقرآنآياتعلىتقومكانتوقواعدهم

.م!ارآبهيدعمونالذيالقاطعالدليلأيضاأنهاكما،والمناظرة

.77:الفهرست(1)
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مباحث:ثلاثةوفيه

اللغة.بعلوموعلتهالتفسر:الأولالمبحث

ولظته.القرآنغريب:اقفيالمبحث

.القرآنمعافي:لثاقالمبحث
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اللغة.بعلو"وملتهالتفيعير:الاولىالمب!ث

دراسةفيالقرآنأثرمنالكريمالقرآنلألفاظاللغويالتفسيريعد

منذالتفسيرحركةفواكبمبكرةالعلماءأنظارإليهاتجهت،العربيةاللغة

علىوالوقوفالقرآنيالضصفهمفيالبارزالأثرلهوكاننهضتها،فجر

لدراسةالمبذولةالعلماءجهودلأن،وأحكامهدلالتهواستنباطمعانيه

المعانيإلىالوصولأجلمنإلاجملتهافيتكنلمولغتهالكريمالقرآن

الدينأوامرللمسلمينتتضحلكي،الحكيمالذكرهذايتضمنهاالتي

ونواهيه.الحنيف

لعلمالأولىالنواةاللغويالتفسيرليعدون(1)الباحثينجمهوروإن

فيالشاملةالمؤلفاتباكورة،نفسهالوقتفييعذونه،كما))التفسير((

اللغة.علوم

بهالمخاطبينلأن؟المبينالعربيباللسانالقرآنتعالىاللهأنزلولقد

بلغتهميكونأنبدفلاللإسلاملدعوتهمجاءعرب،قومنزولهوقتفي

منومتماآرسمفنا!:تعالىقالوبلاغتها،سرهاويدركونيفهمونها،التي

لفظه،فهملهمليتأتىأي(2)(التمفؤلمحهء!حئن%ب!ئئانإلأزممولر

بشرعه.والعمل

.144القرآذ:علومفيلمحات(1)

.4:إبراهيمسورة(2)
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الله،كتابنزولوقتحاجةالشاملالتفسيرلوجوديكنلملذلك

توضيحمنلأصحابهوسلمعليهاللةصلىالرسوليبينهكانماسوى

يتصلمما،منسوخأولناسخبيانأو،نزولبسببتعريفأو،لمجمل

.والأحكامبالعقائد

شأنها،يدركونفالقوموتراكيبمفرداتمناللفظيةالأمورأما

بلسانهم.التتريلجاءخلمررعربلأنهممنهاالمرادفهمفييتوقفونوقفما

بلاغتهم،أساليبوعلىالعرببلغةنزلالقرآن)رإن:خلدونابنيقول

.(((1)وتراكيبهمفردا-لهفيمعانيهويعلمونيفهمونهكلهمفكانوا

عليهماللةرضوانبعفالصحابةمنيسيرةاستفساراتمنوردماوأما

الله:رسول))يا!الرسولوإجابةالكريمالقرآنفيبعفالمفرداتمعانيعن

نإ:قالحقا؟العربلنحنوإنا،نعرفهوماالعربكلاممنبالكلاملتأتيناإنك

فهمفيجميعايستوونلاالعربأنبهالمسلمفمن،(2)((فتعلمتعلمنيربي

لاكتابأيفهم)الأنمعانيهواستيعابفهمهمقدرةفييتفاوتونبل،القرآن

فيالكتابودرجةتتفقخاصةعقليةدرجةيتطلبوإنماوحدهااللغةيتطلب

.(3)((القرآنأمامالعربشأنكانوهكذارقيه

الإسلامية،الرقعةاتسعتأنبعدالقرآنلتفسيرالحاجةتأكدتثم

.438:المقدمة(1)

.4:قتيبةلابنالقرآنغريبتفسير(2)

.961:الإسلامفجر(3)
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الثقةوزعزعت،العربيةالسلائقأفسدتجديدةأمورالمجتمعفيوجدت

اللهكتابفهمعلىيعملواأنللمسلمينبدلافكان،اللغويةالملكاتفي

انقطعوقدذلكإلىسبيلولا،وأحكامهبآدابهحياتهمليصلواتعالى

.اللغويالتفسيرعمادهمااللذينوالاجتهادبالنقلإلا،الوحي

ألفاظمنخفيلماوتوضيحهغمفرر،لما!الرسولبيانويعد

ابنيقول،الكريمالقرآنلتفسيرخطوةأولوأحكامهومعانيهالقرآن

القرآنمعانيلأصحابهبئن!البيأنيعلمأن))يجباللة:رحمهتيمية

يتناول(1)(إفهئمنرلماللئامى!لتبين:تعالىفقوله.ألفاظهلهمبينكما

.(2)((0.وهذاهذا

للقرآنالأولالمفسرإنإذجميعا؟العلماءبيناتفاقموضعوهذا

جميعهأهو:فسرهالذيالقدرفييختلفونلكنهم،القرآنعليهأنزلمنهو

لم!البيأنبوضوحيلحظ!عنهالمرويةللسنةوالمتتبع؟بعضهأم

عنديتوقفكانبل،تلاوةاستعرضهاكماتفسيراالقرآنآييستعرض

بيانإلىيحتاجالذيالحكمأو،والغيبياتالعقائدأمورفيالمشكلاللفظ

ولا،!صرعليهالتروليالترتيبوفقوذلك،والمعاملاتالعباداتقضايافي

بينهم.ويتدارسونهأصحابهيعلمهحئذلكيجاوز

.(...الذكرإليك)وأنزلناالآيةوصدر،44آية:النحلسورة(1)

.34التفسير:أصولفيمقدمة(2)
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القرآنمنليفهمأهلهولمنالأمرتركفقدللقرآنالعامةالمعانيأما

،والإدراكالفهممناللةآتاهماوبمقداروسعهحسبعلىيشاءما

المشروعة.المفسرأدواتلديهتتكاملأنشريطة

بتفسيراللةكتابخدمةعلىيقدمواأنللمفسرينصحولذلك

متابينة،وأساليبمختلفةب!رقأحكامهواستنباطمعانيهوحل،ألفاظه

لفهممحاولةلأنهاواحد؟مصبفيتلتقىجميعاولكنها،متعددةومناهج

العزيز.الكتابهذا

القطعىالتفسيرتوقفالأعلىالرفيقإلىالرسول!انتقالوبعد

وأرش!عنهالمنقولالتفسيرإلايبقولمالوحى،لانقطاعالقرآنلآي

رضوان،الصحابةانقسمفقدذلكعداماأماببعف،بعضهالقرآنتفسير

فريقين:حيالهعليهماللة

التفسير،منوت!الرسولبهجاءعمابالنقلوامحمفىالسلامةآثرفريق-أ

تورعااللةكتابفيالخوضمنوتحرجعنه،المسموعحدودفيوالتوقف

بقاعدةوعملا،الإثميلحقهثمومنالمرادغيرفيالوقوعخشيةوزهدا،

الدين.أمورفيالاحتياط

كبارمنوآخرونالخطاببنوعمرالصديقأبوبكرهؤلاء:ومن

أجمعين.عنهماللهرضىالصحابة

عكآدتة!وكان:تعالىقولهعنسئلحينما،قولهبكرأبيعنيروى
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اللةكتابفيقلتإنتقلنيأرضوأي،تظلنيحماءأي.(1)(فىصمقيئائي

.(2)((ملعأالما

قولهعنالخطاببنعمرسألرجلا))أن:مالكبنأنسوروى

.(4)((والتعمقالتكلفعننهينا:عمرفقالالأبئ؟ما:))(3)(ابأو)وفاكهة:تعالى

فهممحاولة!اللةرسولعنالمنقولإلىأضافآخرونريق-ب

آدابأنشكفلا،بلغتهمنزلعربيلأنه،العربلغة.ممقتضىالقرآن

،القرآنمنالمرافىفهمعلىتساعدالكلامطريقةفيمنهمألفوماالعرب

وعبد،طالبأبيبنعلى:رأسهموعلىالصحابةكبارمنجماعةوهؤلاء

ثابتبنوزيدكعب،بنوأبيمسعود،بناللةعبدو،عباسبناللة

.(")وغيرهم..عنهماللةرضي

وترجمانالأمةحبرالمنهجبهذاالاستعانةفيعنهنقلمنوأكثر

الدينفيبالقفهرس!الرسوللهدعاالذيل!نهعباسبناللةعبد:القرآن

جميعه،القرآنتفسيرحاولأنهعنه-نقل-مماويبدو.التأويلوعلم

أسماهكتابافألفالفيروزآبافىيجمعهاحئعنهالرواياتكثرتولذلك

.85آيةالنساء:سورة(1)

.183:القرآنعلومفيمقدمتان(2)

.31آيةعبس:سورة(3)

.2/61:الموافقات(4)

.2/202:الإسلامضحى(5)
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.((عباسابنتفسيرمن))المقباس

جاءماوبكلالكتابهذافيوردمابكلالتسليميمكنلاأنهغير

نزادواالفنهذافيشهرتهاستغلواقدالوضاعينإنإذرواياتمنبه

فيعباسابنعنيثبت)الماللة:رحمهالشافعىيقولشاءواماعليه

الكضابفيتجدهمماذلكعلىأدلولاحديحثما(()1(،.ممائةشبيهإلاالتفسير

.(2)اضعبيناقفبعضهارواياتمن

كانالصحابةعهدفيالتفسيربأنالقولنستطيع:وبالإجمال

ثلاثة:أمورعلىمعتمدا

أخر.بآياتوضحهأوبنفسهفسرهما!حرسولعنالنقل-1

الآية.تفسيرفيعليهاويعتمدشاهدوها،التيوالحوادثالوقائعرواية-2

وأساليبهم.العربلغةمنسمعماعلىوالاعتمادالقرآنفهمفيالاجتهاد-3

أمثالالتابعينكباريديعلىالقرآنتفسيرفيالثالثةالخطوةوجاءت

جبيربنوسعيد،عباسابنمولىوعكرمة،رباحأبيرباحبنوعطاءمجاهد

الصحابةمنأدركوهممنسمعوهماعلىهؤلاءعملجلفاقتصر.(3)وغرهم

وقدفقط،بالروايةواكتفىتوقفوبعضهمالاجتهادأوبالنقلتفسيرمن

منالإسلامفيدخلمنلكثرةوالنصرنياتبالإسرئيلياتالتفسيرتضخم

.2/522:تقانلإا(1)

.157/1:والمفسرونالتفسيرانظر:للفائدة.03/22:الإسلامضحى(2)

.4/202:الإسلامضحى(3)
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فيإليهاالإشارةجاءتحوادثتفاصيلبسماعالنفوسولشغفهؤلاء،

السابقين.وقصمالأنبياءالكهفأصحابوقصةالخليقةكبدء،القرآن

ولما،شرعيحكمعليهيترتبلالأنهذلكتحقيقفيالمسلمونوتساهل

يكذبونلاوأنهمحرج،بلاإسرئيلبنيعنالحديثجوازالسنةبهجاءت

التدوينعصرفجاء،فائقةكثرةالرواياتهذهوكثرت..يصدقونولا

المتخصميعرفالغالبفيمسندبطريقولكنعلاتهاعلىمعظمهاوسجل

توضيحعلىالآثارهذهاقتصرتإذنفسها،للغةكبيرةالقيمةتكنلموعوره،

.الأحكاماستنباطأوالقواعدتأسيسدونالموجزباللفظاللغويالمعئ

النصفمضيبعدإلاجامعنحوعلىيدونلمالتفسيررأيناكلهلذلك

149:)تجريحبنالملكعبدبذلكقاممنوأول،الثانيالقرنمنالأول

أبوكاملاتفسيرهوصلمؤلفأقدموكان،ذكرهإلاإلينايصللملكنه(!

تفسيرفيالبيان))جامع:المسمى(!031)ت:الطبريجريربنمحمدجعفر

منهجعلىواحتوى،الشاملخصائصالتفسيراستوفىوالذي((القرآن

وبه،المفسرينمنبعدهجاءمنعليهوعول،الدارسينإعجابحازمتكامل

الثالث.القرنختم

:اللغويالتفسيرمصادر

إلىجملتهافيتعوداللغويالتفسيرمصادرأنسبقممالناويتضح

أساسيين:أمرين

رواياتمنرش!البيعننقلماكلبهونعني:بالنقلالتفسير-1
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وإنيصح،لامماأكثرمنهاصحوالذي،منسوبةأوكانتصحيحة

أصل:لهاليس))ثلاثةأحمد:الإمامقالحئأيضاكثيراالمنسوبكان

بعفتلاميذهالإماممرادوضحوقد(1)((والمغازيوالملاحمالتفسير

ولذلك،(2)متصلةصحاحأسانيد-الغالب-فيلهاليسأنهيقصدفقالوا:

لأنهإلاوماذاك،باجتهادهفأتبعهروى.ممايثقلمالمفسرينمنكثيرارأينا

بوزه.لموالنصعنلىلتوقفوإلانفسهفيصحتهيعتقلىلا

كما!البيإلىالمرفوعمترلةفيلأنهأيضاالصحابيقولبهويلحق

وشاهدوشافههالرسولإلىاستمعالصحابيلأنذلك،(3)الحاكميقول

ل!ته:مسعودبناللةعبديقولمنها،كثيرعلىواطلعالوحيملابسات

ترلتفيمنأعلموأناإلااللهكتابمنآيةنزلتماهوإلاإلهلا))والذي

.(4)((هتيتألالمطاياتنالهمنياللهبكتابأعلمأحدمكانأعلمولو،نزلتوأين

جبيربنكسعيد،الراجحالقولعلى،التابعينأقوالأيضابهيلحقكما

سليمانبنومقاتلوقتادةومجاهدالبصريوالحسنمزاحمبنوالضحاك

حقيقةفي،أقوالهملأنبموغيرهموعكرمةكعببنومحمدسلمةأبيبنوعطاء

واستنباطاتهم.الأجلاءالصحابةأقوالمنمستقاةأمرها،

.21651:نهالبرا(؟)

.2/112:نتقالإا(2)

.21751:ذلبرهاا(3)

.21571:نفسه(4)
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علىالمفسرفيهيعتمدالذيوهو)الاجتهاد(:بالرأيالتفسير-2

مدلولاتهاليعرفومركبةمفردةالآياتفينظرهوتقليبفكرهإعمال

فيومناحيهمالعربكلاموسنناللغةمطلقبذلكيقضيكماومراميها،

بفهمتتصلالتيالأخرىوالملابساتالترولبأسبابفيهمستعينا،القول

بعضفيهسارشرعيمنهجوهذاأحكامها..استنباطعلىوتعينالآية

بل،القرآنيالنصنفهمفيعليهواعتمدواذكرنا،كما،الصحابةأجلاء

))روى:غيرهدونالبعفرريؤتاهاربانيةمنحةأنهورأى،بعضهمبهأشاد

اللة!رسولخصكمهلسئل:أنهد!تهعليعنصحيحهفيالبخاري

.(1)((الرجليؤتاهفهمأوالصحيفةهذهفيماغيرعندناما:فقالبشيء

بناللهعبد:الناسبينبهوعرفبذلكاشتهرمنمنأولولعل

مدرست!وصاحبالتفسيرفيالمنهجهذارائدبحقاعتبرالذي،عباس

.ض!ضرعباسلابنخليلهلدعوةاللهمناستجابةهيفإنماغروولا،الأولى

بينوجدالذيالخلافنفهمأننستطيعالمنهجهذاطريقوعن

.مماكلأخذوقدالرجليؤتاهفهمإنهإذ،بعفالآياتتفسيرفيالصحابة

السلفعامةمناستحساناونالقبولاالمسلكهذالقيوقدله،ظهر

روىبدونها،القرآنتفسيريمكنلاهامةركيزةاعتبرحئوخاصتهم

غيربرجلأتى)الا:قالأنهأنسبنمالكعنالإيمانشعبفي(2)البيهقي

نكالا((.جعلفإلاالقرآنيفسرالعرببلغاتعالم

.17616:الباريفتح(1)

.\؟1/9:الايمانلشع!الجامع(2)
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تكونتكادالبدايةإنإذ؟واللغةالتفسيربينوثيقارتباطونمة

معانيه،وتجليةالقرآنآيإيضاحمنهماكلفهدففيهما،مشتركة

بحوثهبعدفيماتعددوإن،الغرضبهذامهتمايزالولاكانفالتفسير

المفرداتبجمعبدأفقد،اللغةعلمفيالحالوكذلك،أغصانهوتفرعت

ألفاظه،وشرحالقرآنفهمالأولىالغاية))وكانتوتفسيرهاوشرحها

فيكتباجانبهاإلىنجد...اللغويةالمفرداتتجمعكثيرةمؤلفاتفظهرت

.(1)((الحديثوغريبالقرآنغريب

تقومأنهاإذ،بحالتنفكلامتينةوالرابطةوثيقةالعلمينبينفالعلاقة

بهاالتيالعربخصائملغةومعرفة،الصحيحوجهعلىالقرآنفهمعلى

المفسرعلىيوجبأنالزركشيالدينلبدرحقولذلك.القرآننزل

للمفسر،اللغةعلموهو،الفنهذا))ومعرفةقال:حيث،اللغةعلممعرفة

بنيجىقال،تعالىاللةكتابعلىالإقداملهيحلفلاوإلا،ضروري

اللهكتابيفسربرجلأوتىلا:يقولأنسبنمالكحمعت:المدينيفضلة

يحللامجاهد:وقالنكالا.جعلتهإلاالعرببلغاتعالمغيروجلعز

عالمايكنلمإذااللةكتابفييتكلمأنالآخرواليومبالئةيؤمنلأحد

غريبعنسألتمونيإذا:قالعباسابنعنعكرمةوروى.العرببلغات

الأصوليونأحسنوقد(2)العربديوانالشعرفإنالشعرفيفالتمسوهاللغة

شروطمنأساسياشرطامنهاوالتمكنالعربيةمعرفةجعلواإذصنعا

.3:العربيةوخصائصاللغةفقه(1)

.29211:القرآنعلومفيالبرهان(2)
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.(1)الاسلامىالفقهفيالاجتهاد

قسمين:الثالثالقرننهايةحئاللغويةبالجوانبالمتأثرةالتفاسيروتنقسم

بكتبوتعرفألفاظها،وشرحاللغة.ممفرداتيتعلقما:الأول

.((ولغاتهالقرآن))غريب

علىواصطلحوا،الاعرابومسائلبالتراكيبيتعلقما:الثاني

.((القرآن))معانيبكتبتسميف

أخصهماأنآثرت،بالقرآنالشديدوتأثرهما،اللغةبعلمالوتيقةولصلتهما

.والبيانبالتوضيحيليفيما

.5/411للشاطى:الموافقات(1)
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ولغاتهالقرآنيفريب:الثانيالمب!ث

:القرآنغريب-أ

بخلاف،سامعهعلىمعناهيخفىالغامفالذي:اللغةفيالغريب

يعربفلان))وتقول::البلاغةأساسفيالزمخشريقال.الفصيحالواضح

الكلمة:هذهغربتوقد،كلامهوغربغرابةكلامهوفيفيه،ويغربكلامه

.(؟)((ةييرغفهي،غمضتأي

والتشريعللإعجازجاءالذيالكتابفييكونأنيعقلهلولكن

!يكونأنيمكنولاذلكيتصورلا؟عليهمأنزلمنعلىوخفاءغموض

المرحومشافيةإجابةعنهأجابمنوخيروارداستشكالفهوهذاومع

اصطلحألفاظالكريمالقرآن))فيقال:حينالرافعىصادقمصطفى

،نافرةأو،منكرةأنهابغرابتهاالمرادوليس،بالغرائبتسميتهاعلىالعلماء

هيههناالغريبةاللفظةوإنما،جميعههذاعنمترهالقرآنفإن،شاذةأو

أهلهابهاالعلمفييتساوىلابحيثالتأويلفيمستغربةحسنةتكونالتي

فيخفىقبيلةلغةلأنهإماقدمنا،كماوجودهوسبب..(2)((الناسوسائر

منوجهعلىاللفظةهذهلورودأو،الأخرىالقبائلأفرادعلىمعناه

ونحووالصلاةوالإيمانوالكفركالظلمالغريبمخرجيخرجهاالاستعمال

.(بر)غ:البلاغةأساس!(1)

.71:للرافعىالقرآنإعجاز(2)
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الإسلامية.المعانيإلىالعربلغةفيمدلولهعننقلمماذلك

جاءتالتيالعهودأوالتابعينعهدفيمستحدثاالغريبيكنولم

!حالرسولفكانبيانإلىتحتاجكلماتوفيهالقرآننزلمنذبل،بعدهم

لكتابالأولالمفسرهوإذوتوضيحها،بتفسيرهايقومربه-علمهةمما

والاعتناءالقرآنبغريبالاهتمامعنهوردلقدبل،لأحكامهوالموضحاللة

مرفوعال!بةهريرةأبيحديثمنالبيهقيأخرج..فهمهوالحفعلىبه

الواضحومن،(1)((غرائبهوالتمسواالقرآن))أعربواقال:أنه!البيإلى

معروفايكنلم-إذالنحويالاصطلاحبهمرادغيرهناالقرآنإعرابأن

معانيه.وفهمالقرآنألفاظمعرفةمنهالمرادولكن،-آنذاك

الرسولمنسمعواماإلىأضافواعليهماللةرضوانالصحابةأنكما

القرآنألفاظتفهمفيأفكارهمأعملواما،الغريبتفسيرمن!

الصحابةرائدوكانمنه،الغريجكاتوضيحعلىالعربيبالشعروالاستعانة

ولمعنهما،اللهرضى،عباسبناللةعبدالجليلالصحابيالمنهجهذافي

وأمربه.الرسول!قررهالذيبالمنهاجمتأسيابلذلكفيمبتدعايكن

القرآنعلمأي:فقال!البيسألرجلاأنعباسابنروى

.(2)((رعضلافيفالتمسوها.عربيته:!حفقال؟أفضل

.2/511:نتقالإا(1)

.261:القرآنعلومفيمقدمتان(2)
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سألهلمنوإجابتهعنه،نقلفيماصنيعه،الحديثبهذاتأسيهعلىيدلنا

.(1)((العربديوانالشعرفإنالشعر،في))التمسوه:فقالالقرآنغريبعن

العرببكلاميستعينكانأنهعلىتدلمتعددةرواياتعنهونقلت

الشعرعلىيقتصرفلمالقرآنغريبفهمعلى-والموزونمنه-المنثور

امئ!ئز!:تعالىقولهماأدري))ماكنت:ز!تهقوله:(2)كلذومن،وحده

يزنذيابنةسمعتحئ(3)(آلعع!ضرقويالهألتئو؟نتوئثنبتن!ا9قتح

أقاضيك((.تعئأفاتحك،تقولوهىالحميري

حئ،والأرضالسمواتفاطرماأدريكنت))ماأيضا:وقوله

ابتدأتها((.يعنيفطرتها،أناأحدهما:فقالبئر،فييختصمانأعرابيانأتاني

ماتقال:؟فلانمافعل:عباسابنلهفقالهذيلمنرجلوجاءه

!فبشزنفا:عباسابنفقالالوراء.منوثلاثةالولدمنأربعةوترك

لولد.الدو:ءرالوا(4)(تققولهيؤيمنؤ،ءلمشختئيإشخق

هلالعلماءبينتساؤلاز!تهعباسابنمنالمسلكهذاأثاروقد

يفسروألافيه؟الشعراللةذموقد،القرآنعلىبالشعرالاستشهاديصح

.29312القرآذ:علومفيالبرهان(1)

.51251:والإتقان،93/22:البرهانانظرللمزيد(2)

.89:الأعرافسورة(3)

.71:هودسورة(4)
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!؟عليهبهفيحتجللقرآنأصلاالشعريجعلبهيقوممنبأنالصنيعهذا

أبوبهاتفضلالتيالناصعةالحقيقةبروايةنكضفىالتساؤلهذاعنللإجابة

))قدقال:حيثالخاطئالفهمهذافهممنعلىالردفيالأنباريبكر

القرآنغريبعلىالاحتجاجكثيرا،،والتابعينالصحابةعنجاء

وقالوا:ذلك،النحويينعلىلهمعلملا،جماعةوأنكربالشعرومشكله

يحتجأنيجوزوكيفقالوا:.للقرآنأصلاالشعرجعلتمذلكفعلغإذا

والحديث.القرآنفيمذموموهوالقرآنعلىبالشعر

أردنابل،للقرآنأصلاالشعرجعلناأنامنزعموهكماالأمروليسقال:

بمإئاجعلننماقز!قال:تعالىاللهلأنبالشعر،القرآنمنالغريبالحرفتبيين

.العربديوانالشعر:عباسابنوقال(2)(لهيصئانعرنكلفين!:وقال(1)(عرما

ديوانهاإلىرجعناالعرببلغةاللةأنزلهالذيالقرآنمنالحرفعليناخفيفإذا

(3)"..هنمذلكمعرفةفالتمسنا

حولالإسلامأنإلى،(4)اللغويةالروايةفصلفيقبل،منأشرناوقد

السمحة،الإسلاموتعاليمتتفقحسنةجهةإلىالجاهلىالشعرروايةمنالهدف

.3:الزخرفصورة(1)

.195:الشعراءسورة(2)

.234:القرآنغريبمعجم(3)

.59:صانظر(4)
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بهالاستعانةبلالجاهليةفيكانكما،الفنيالإشباعمجردإذآمنهالمرادفليس

عداءفيهكانمابلمذموماكلهليسالشعرإنثمفقط.القرآنفهمعلى

فلاذلكعداماوأماالمنموم،فهوالعامةوقواعدهلآدابهصريحةمخالفةأوللإسلام

وععل(امنوأآلذينالأ!الشعراء:آيةفيالواردالاستثناءنفهموبنلكفيه،ضير

.(1)الآية.(ي!بغدمفلمؤاؤاشصهمر%أدئهكع!إإرهبؤئ!خلئضلآ

يصحلاجليلصحابيالمنهجهذاصاحبفإنذكرناماعلىعلاوة

باتباعأمرناالذينالصحابةمنفهوونقلدهنحاكيهبلفعلهنخطئأنلنا

قدىش!الرسولأنعلمناماإذافكيف،وأقوالهمبأفعالهموالاقتداءنهجهم

يطمئننامماذلكأنشكلا،التأويلوحسنالدينفيالفقهبدعوةخصه

عباسلابنوقعتقصةهناونرويالسديد.المنهجهذاسلامةعلىكثيرا

بننافعب))سؤالاتاشتهرت،الحرامالمسجدفيبقعةأطهرفي!ل

.((الأزرق

المتصلبسنده))الوقف((كتابفيالأنباريابنعنالسيوطينقل

عباسبناللةعبد))بينماقال:أبيهعنمحمدبنبكرأبيبناللةعبدإلى

بننافعفقالالقرآنتفسيريسألونه،الناساكتنفهقد،الكعبةبفناءجالس

القرآنتفسيرعلىيجترئالذيهذاإلىبناقمعويمر:بنلنجدةالأزرق

به.لهعلملا.مما

.227:آيةالشعراء:سورة(1)
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اللةكتابمنأشياءعننسألكأننريدإنافقالا:إليهفقاما

أنزلإنماتعالىاللةفإن،العربكلاممن.ممصادقةوتأتينالنا،فتفسرها

لكما.بداعماسلاني:عباسابنفقال.مبينعربيبلسانالقرآن

(1)(!عقآلميزونيآلثمالعزينتعالىاللةقولعنأخبرني:نافعفقال

ذلك؟العربتعرفوهل:قال.الرفاقحلق:قال

:يقولوهوالأبرصعبيدحمعتأما.نعم:قال

عزينامنبرهحوليكونواحئإليهيهرعونفجاءوا

.(2)(آلؤيمييلةآلتر!وآتتغوأ:قولهعنأخبرني:قال

ذلك؟العربتعرفوهل:قال.الحاجة:الوسيلة:قال

:يقولوهوعنترةحمعتأمانعم،قال

وتخفجيتكحلييأخذوكأنوسيلةإليكلهمالرجالإن

أسئلة))وهي:بقولهوختمها،المنوالهذاعلىالمسائلبقيةساقثم

(3)((عباسابنإلىمختلفةبأسانيدمنهاأفراداالأئمةأخرجمشهورة

:القرآنغريبفىالمؤلفات

غريبتفسرمتناثرةرواياتمنعباسابنإلىنسبماتجاوزناإذا

.37:المعارجسورة(1)

.53:ةئدالماةرسو(2)

.134-121/2:القرآنعلومفيالاتقان(3)
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الذي(عباسابنتفسيرمنالمقباس)تنويربكتابنعتدولم،القرآن

تفسيرفيألفكتابأولإنهالندسمابنعنهوقالالف!روزآبادياستخرجه

نجد:(1)نالقرآ

أبوهو:القرآنغريبفيمحعاباتأليفهعلىالمصادرنصتمنأقدمأن-1

الحمويياقوتوصفه(!141)ت:البكريرباحبنتغلببنأبانسعيد

شواهدهوذكر((القرآنفي"الغريبكتاب-البكريأبان"ئي))وصنف:بقوله

كتابمنفجمعالكوفيالأزديمحمدبنالرحمنعبدبعدفيمافجاءالشعر،من

اختلفواقيماكنابافجعله،الحارثبنعطةروقوأبيالصائببنومحمدأبان

ماعلىمشتركايجىءوتارةمفردا،أبانكعابيجيءفتارة.عليها-لفقواومافيه

إلينا.يصلفلمفقد،أنهغيرالرحمق"2(عبدعمله

،القرآنغريبفيألف(!195)ت:السدوسىمؤرجفيدأباأن-2

.(3)فعرووهقدمرو،أهلأنالخطبوذكر

ابنيجىمحمدأبيمن:كلنفسهالموضوعفيألفالثالثالقرنفي-3

عبيدةوأبي(!203)ت:ثهيلبنوالنضر،(!202)ت:اليزيديالمبارك

)ت:مسعدةبنسعيدالأوسطوالأخفش(!209)ت:المثئبنمعمر

،القرآنغريبفيمحمابا(!213)ت:للأصمعىالسيوطىونسب(!211

.05:الفهرست(1)

.81101الأدباء:معجم(2)

.258/13بغداد:تاريخ(3)
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نأييدوالقرآنلألفاظالتعرضمنالشديدالتحرجمنعنهعرفلماولكن

ياقوتوقال(!224)ت:سلامبنالقاسمعبيدوأبي،(1)حصتلاالنسبة

سلامبنومخمد،((((2)عبيدةأبيمحعابمن"منتزعإنهالقاسمكنابعن

بابن،لمعروفمحمدبناللةعبدالرحمنعبدوأبي(!231:)تالجمحي

ختاموفي(!376)قتيبةبنمسلمبناللةعبدمحمدوأبيالفراء(،"تلميذاليزيدي

الندصمابنوصفهنفسهالموضوعفيكنابا(!291:)تثعلبألفالثالثالقرن

يصللمإذ؟(4)الآنإلىالمفقودعدادفيجميعامحعبهمتزالولا)الطف)3"(بأنه

بالحديث.سنفردهماولذا،قتيبةوابنعبيدةأبيمحعاباإلاإلينا

.0114:العربيالمعجم(1)

.625511الأدباء:معجم(2)

.74:الفهرست(3)

.0114:العربيالمعجم(4)
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هم(209:ت))المثنىبنمعمرممببةلابيالقرآنيم!ازأولا:

تألبفه:إلىالدافع

مجلسمن"البصرة"إلىعودتهبعد(!181)سنةفيعبيدةأبوألف

.(1)المجلسفيكنابهأحدبسؤالفيهمتأثرا(!082:)تالربيعبنالفضلالوزر

القصةأرويالوجود،حيزإلىالكتاببروزفيالدافعهذاولأهمية

الربيعبنالفضلإلي))أرسلقال:،نفسهعبيدةأبيلسانعلىكاملة

ليفأذن،تجبرهعنأخبروكنت،عليهفقدمتإليهالخروجفيبالبصرة

،ملأهقدواحدبساطفيهعريف،طويلمجلسفيوهوعليهفدخلت

علىجالس!وهو،بكرسيإلاإليهايرتقيلاعاليةفرلقصدرهوفي

جلستحئواستدنانيإلمنوضحكفرد،بالوزارةعليهفسلمت،الفرش

فرشه.علىمعه

عيونمنفأنشدته،أنشدني:وقالبيوتلطفوبسطنيسألنيثم

الشعرملحمنوأريدهذهأكثرعرفتقد:فقالجاهليةأحفظهاأشعار

نشاطا.وزادوضحكفطربفأنضدته،

جانجي،إلىفأجلسه،حسنةهيئةولهالكتابزيفيرجلدخلثم

البصرةأهلعلامةعبيدةأبوهذا:فقاللا.:قالهذا؟أتعرف:لهوقال

هذا.لفعلهوقرظهالرجللهفدعا،علمهمنلنستفيدأقدمناه

.915811الأدباء:معجم(1)
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177القرآنلألفاظاللضيالتفسير:الثالثالفصل

مسألة،عنسئلتوقدمشتاقا،إليككنت:وقالإلمنالتفتثم

:!طفعهاتعالىاللهقال:فقال)هات(:قلتإياها.أعرفكأنليأفتأذن

لموهذا،مثلهعرف.مماوالإيعادالوعديقعوإنما(1)(ألنثتيطيزو!ئنئمكانة

قولسمعتأما،كلامهمقدرعلىالعرباللةكلمإنمافقلت:قال.يعرف

القيس:امرئ

أغوالكأنيابزرقومسنونةمضاجعيوالمشرفيأيقتلني

أوعدوايهولهمالغولأمركانلماولكنهقط،الغوليروالموهم

اليومذلكمنذوأزمعت،السائلواستحسظذلكالفضلفاستحسن..به

ولما،علمهمنإليهيحتاجولما،وأشباهههذالمثلالقرآنفيكتاباأضعأن

الرجلعنوسألت))المجاز((حميتهالذيكتابيعملتالبصرةإلىرجحت

نأالقصةهذهمنوالواضح(2"(وجلسائهالوزيركتابمنهو:ليفقيل

عبيدةأبوعقدالذيالكتابلتأليفمباشرادافعاكانالكاتبسؤال

أغلبعلىيشكلماالقرآنمنسيختاروأنهفيه،الشروععلىالعزم

سيسميهوأنه..كلامهموطريقةالعرببأسلوبتعلقلهممافهمهالناس

فيهنلحظلا،الاسمهذايحملأيدينابينالذيالكتابأنغير))المجاز((،

.6ء:الصافاتسورة(1)

بنبإبراهيم(\ء9119الأدباء:معجم)فيوحماه،23615:الأعيانوفيات(2)

الكاتب.إحماعيل
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نأيعدولاإذتنفيذهعلىالعزموعقدعبيدةأبواخطتهالذيالاتجاهذلك

أخمخصائصه.فيللغريبكتابايكون

كما((القرآن))مجازأهو:الكتابهذااسمحقيقةأدريلاهنامن

عليه،عزمقدكانماالتنفيذعندخالفقدالمؤلفوأن؟(1)المحققيرجح

ماالآياتمنوانتخبالمصحففيترتيبهاعلىالقرآنآيفاستعرض

شعرهممأثورمنعليهواستشهدالعرببلغةففسئرهمعناهفهميشكل

دائرةبذلكفاتسعت،البلاغيةوالاستعمالات،البيانيةبالصوريحفلولم

هوهذاأنأم؟معانيهبأوسعوالتفسيروالتأويلالتقديرلتشمل))المجاز(()2(

وأن،(3)بعدهجاءومنالندسمابنعنهونقله،ألفهالذي((القرآن))غريب

نإإذإلينا؟!تصللمالتيكتبهعشراتبينمنفقدقد))المجاز((كتاب

فيكثيراتعرضلاالسائلسؤالعنجوابهفيرأيناهاالتيالبيانيةالصورة

بفقدانها.نقللمإنالكتابهذا

كانتوالتي،الصافاتسورةمنوالستينالخامسةالآيةإنحئ

.81:المقدمة(1)

بعد،فيما،البلاغيينعندعليهالمتعارفالمعئالكلمةبهذهيعنيعبيدةأبويكنلم(2)

المعاصرينالباحثينبعضالخطأهذافيوقعفقدولذللث.الحقيقةيقابلماوهو

عليه،الاطلاعدوناحمهعلىاعتماداالاصطلاحى،المجاز!نيمؤلفأولفعدوه

.(19:المحققمقدمة)انظر

.338/5:الأعيانوفيات،79:الفهرست(3)
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المطبوعة،النسخةفيتردلم))المجاز((كتابعبيدةأبيلتأليفالمباشرالدافع

المحققيشرلمإذذلك،علىالمخطوطةالأربعالكتابنسخاتفقتوقد

فيلديالشكجانبيرجحمماوهذا،(1)موضعهفيبينهااختلافإلى

هذاتؤكدقاطعةبأدلةالزمنلنايفصحأنوإلى؟الكتابهذااسمحقيقة

المشهور.السائدالقولعلىنظلتنفيهأوالزعم

رواياته:

)ت:الأثرمالمغيرةبنعلىالحسنأبيبروايةالكتابإليناوصللقد

ثابتأبيابنثابتمحمدوأبيالعزنر،عبدبنعلىالحسنأبيطريقعنهـ(232

أما،(2جزأينفيمحققاالكنابطبعالروايتينهاتيننسخومنالعزنر،عبد

سعيدأبيورواية،الأثرمعنثعلبروايةوهىالأخرىالروايات

اللةعبدوأبيسلمةبنرفيعورواية،السجستانيحاتمأبيعنالسكري

الكتبمنعنهارويماطريقعنإلانعرفهافلاالتوزيمحمدبن

.(3)القديمةوالمصادر

.مباشرة(67إلى63آية)من2/071:المجاز(1)

ودارالخانجىمكتبةونشرته،سزكينفؤادالدكتورأصولهومعارضةبتحقيقهقام(2)

.4951،9621:بالقاهرةالفكر

.59:ريخابنفهرست(3)
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مادته:

مرتبةالكريمةالآياتمنالانتخابمبدأعلىيسيرنفسهالكتاب

عنيذلكمناختلوما،الشريفالمصحففيترتيبهاوفقالسورداخل

.بالناسواختتمالفاتحةبسورةفبدأ،الطبيعىموضعهإلىبإعادتهالمحقق

إشكالاأوغرابةفيهايرىالتيالكلماتبعضالآياتمنوانتقى

عنهفيعدل،يلتزمهلاأنهغيركذا(())ومجازهلفظيقدمماوغالبا،فيفسره

بياناأيللمتقين))هدىمثلا:يقولأوكذا((وتأويلهكذا..))وتفسيرهإلى

بشيء..مسبوقغيريرادفه.مماشرحهالمراداللفظأعقبوربما((للمتقين

الشرحفيبالاختصارمنهجهويتسم،(1)((هيفلاشكفيه،)الاريب:كقوله

الكلمةتساوي(2)واحدةكلمةعلىتعليقهيزيدألايتفقفقدغالبا

ولابه،محتجبشعرالجديدللمعئيستشهدماوكثيرامعناهافيالمشروحة

أردفهوأ(3)المثلضربإلىعنهعدلوربماشاهد،غيرمنكلمةتخلوتكاد

نبويبحديثأوالقرآنمنأخرىبآيةالآيةمنللمراديستدلوقدبه،

..(4)"،.
لهالمتعددةالمعانيفيذكرالمثلأوالشاهدلهيشرحيستطردولهد،شريم!

فذكر))المفلحون((لكلمةتفسيرهذلكومنأيضابالشعرلهاويستشهد

.1/92:نالقرآمجاز(1)

وغيرها.22،275،330؟اه:للمثالانظر(2)

.2311،330،01221،276:القرآنمجاز(3)

وغيرها.6512،91،8،2؟ا..،7711:نفسه(4)
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استمرصثمالأبربنربيعةبنلبيدبشعرلهاواستشهداللغويمعناها

المعانيتلكعلىواستدلومشتقاتهاالمتعددة))الفلاح((معانييضرح

.(1)شعريةبأبيات

إذامتفرقةمواضعفيالشاهدتكرارمنلديهمانعلاأنهويبدو

بنخقافببيتاستشهدفقدللاستشهاد،وجهاووجدالمناسبةدعت

:(2)ةبدت

مالكاتيممتعينعلىفعمداهميمهاأصبتقدخيلىتكفإن

ذلكاأناإننيخفاقاتأملمتنهيأطروالرمحلهأقول

الاستشهادأعادثم،الغائببلفظالشاهدمخاطبةفيالعربطريقةعلى

معئأنعلىللدلالة(3)(تنفقونمتهالحييث!ولاتيخموأآيةعندالأولبالبيت

يشيرعربيةغيرأو)د(عربيةلغةهناككانتوإذا،(4)ريثكوغيرهالعمد..:التيمم

لالكنه((((6)يجعألأنهإبليسيصرف))ولممثلا:يقولفهوإليها،

-كماذلكيقولمنعلىوينكربلالقرآنفيالمعرببوجوديعترف

.31-2911:زاجملا(1)

.72/2:الأدبوخزانة،134116:الأغانيفيالبيتان(2)

.672آية:البقرة(1)

.1812،82:ذآالقرمجاز(4)

.0112،12،34القرآذ:مجاز)ء(

.1381:نالقرآمجاز(6)
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فيالمعربوقوعإنكارهوالسيوطىوالزركشىفارسابنعنهنقل

بلسانالقرآن))نزل:الكتابهذاصدرفيقولهذلكيؤيد..(1)القرآن

نأزعمومن،القولأعظمفقدالعربيةغيرفيهأنزعمفمن،مبينعربي

استبرقنحومنجاءماأنإلىنبهثم،((((2)ربكأفقدبالنبطية))طه((

.(3)غيرهملغةالعربلغةوافقتممافهوونحوهما،وسجيل

بالاشارةاكمفىعارضةوبيانيةلغويةنظراتمنالمقدمةفيحديثهيخللمو

يحتج)ثلم:عامةبصفةيقولفهووجزئياتهاقواعدهافيالخوضدونإليها

كانوالأنهممعانيهعنيسألواأن!البيإلىوحيهأدركواالذينولاالسلف

كلامفيممافيهوعما،معانيهعنالمسألةعنبهبعلمهمفاستغنوا،الألسنعرب

وجوهمنالعربيالكلامفيمامثلالقرآنوفيوالتلخيصالوجوهمنمثلهالعرب

وطريقةالعربلأساليب)د(نماذجذكرثم،"(4)والمعانيالغريبومن،الإعراب

يلى:.ممالهاونمثل،الكريمالقرآنمنوشواهدهاكلامهم

أو!ثش1فنهئم(ن:!و،فطترآلملأتعالىقولهمضمر،وفيهاختصرما*مجاز

.أ\!ء1)"

الأعجمىالكلاآمنالمعرب،266/1المزهر:،137/1والإتقاذ:،28711:البرهان(1)

.4:(المحقق)مقدمة

.7111:القرآنمجاز(2)

؟811:نفسه(3)

.811:نفسه(4)

.61-811:نفسه)ء(

http://www.al-maktabeh.com



183القرآنلألفاظاللضيالتفسير:الثالثالفصل

.(؟!!زي!1ؤ

!اآليئآتقريةوشلي!:تعالىقولهمضمر،وفيهحذفما"مجاز

.(2)الاية(ييها

(3!لهفلأ!ئئمنخرمحم:تعالىقوله،الجمععنالمفردبلفظعبرماكةمجاز

:!لدنتعالىوقوله(4!نمهبزبغدذلك!وآلمنب!ة:تعالىقولهوعكسه

.(د!فأحثمؤتممممجقثو(قذسىلتاآل!اسإنآتثملقا

علىالجمعمعئووقعمفرد،لهالذيالجمعلفظلفظهجاءمائمةمجاز

.(6)(1لهديثمافأقطثؤاوآلشارقةلمئمارىوآ!:تعالىقولهالمثئ،

منهالواحدفلفظ،لفظهمنجمعله)أي:جماعلاجاءمامجازومن

برلغبهموجرينآلففكف!حتئإذاكنتر:تعالىقوله.سواء.الجميعولفظ

.(7)!طيتز

.(.امشوا.أذتنادواأو)وتواصواوالمعئ:..6آية:صسورة(1)

القرية.أهلأيوالمعئ:)واسأل(الهمزةبإثباتالسبعيةوالقراعة..82آية:يوسفسورة(2)

أطفالا.أي..هيةآ:الحجسورة(3)

ظهراء.أي..4آية:التحريمسورة(4)

مسعود.بننعيمهو:واحدرجلوالمتكلم..173آية:عمرانآلسورة(5)

يديهما.:والمعئ..38آية:المائدةسورة(6)

.(لفظهمنلهواحد)ولاوجمعمفردفالفلك..22آية:يونسسورة(7)
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الجميع،خبرلفظعلىخبرهماجاءثمالاثنينلفظمنجاءمامجازئمةومن

.(1!ظأيعونقايألقاآؤكرخاطؤظ!آثتي!:تعالىقوله

،الناسخبرلفظعلىوالمواتالحيوانخبرلفظمنجاءمامجازومن

.(2)(سنعدينىلىل!ثئقسىوآئقمررآئنهتموآرآشيماحدعثركويمبما!:تعالىقوله

تعالى:قولهالشاهد،والمرادالغائبمخاطبةمخاطبتهجاءتمامجاز*ومن

.(3)!ضتئثةيك!

مخاطبةإلىعنهعدلثمالشاهد،مخاطبةمخاطبتهجاءتمامجاز*ومن

.(4)(بهمالفالهوجرين!حتئإذاكنترف:تعالىقولهالغائب

.(")(وتمتثهيآييذآ!تئت:تعالىقولهللتوكيدالمكررمجاز*ومن

آلمح!آنزت!امجثاآذ!ف!:تعالىقولهوالمؤخر،المقدممجاز*ومن

!)آ(.آفتزت!ر

تعالى:قوله،خبرهويتركسببهمنشيءإلىخبرهيحولمامجازومن

.11آية:فصلتسورة(1)

.4آية:يوسفسورة(2)

.الكتابهذاوالمعئ:..2آية:البقرةسورة(3)

بكم.والمراد:..22آية:يونسسورة(4)

.اآيةالمسد:سورة(5)

.(187:)المفرداتلنفسارتهتحركواهتز:وعلا،زاد:النباتوربا..هآية:الحجسورة(6)
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.(1)(خغعيينقاقالقتتماغتفهتم!

!ؤلبهن:تعالىقوله..الصفةأوالاسمموضعفيالذيالمصدرمجازمم!ومن

.(2)(اقنةققتجرآ

فى!ولاضاتنبهثم:تعالىقولهبعضها..عنالأدواتتناوبمجاز*ومن

.(4)(لمجسؤلهؤنى!آلئآلوأ!لمذالمكا:تعالىوقولهو.(3)(ل!قليآجذغ

فوصفالمذكرمنبدلاجعلثمالمؤنثلفظمنأظهرمامجازفئومن

()د(.ألمتاصلفطوبهء!:تعالىقولهالهاءبغيرالمذكربصفة

يمنهمايخرج!:تعالىقولهالآخر،علىأحدهمابتغليبالتنبيهمجاز*ومن

.(6)(تئمرخلنؤئؤؤأآ

وآلمئصارقهوآلمتهمارى!:تعالىقوله،الإعرابوجوهيحتملمامجازئمةومن

المناسبةدعتإذاأخركطمرةفيهاالقوليعيدثم.(7)(\لديثمافألحطعؤ(

لها.خاضعةأعناقهمفظلتوالمراد:..4آيةالشعراء:سورة(1)

البار.والمراد:..177:البقرةسورة(2)

النخل.جذوععلىوالمراد..71آية:طهسورة(3)

.الناسمنوالمراد:..2آية:المطففينسورة(4)

البيت.تذكير.قىلةالسقفمنبدلاالسماءجعلت-عنده-والمعئ،81آية:المزملسورة(5)

.العذبالفراتدونالبحرمنيخرجانإنماوالمرجانواللؤلؤ،22آية:الرحمنسورة(6)

والنصب.الرفعفتحتمل،38آية:المائدةسورة(7)
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.(1)بعفالتفصيلويفصل

وإلى،(2)ئعمعليهترتبإذاوالقطعالاستئنافإلىيشيرأنهكما

(3)(فكئمصث!لهنمئ!ؤكئم:قولهذلكومن،العام.ممعناهماوالتشبيهالكناية

.(4)((وتشبيهكناية

فياللفلىوالاشتراكوالتضادبالترادفيقولوهو

جاءتالعربلغةأنطالمابأسا،بذلكيرىولاالألفاظمجال

يأو))بسيماهم((((وبساطفرالهث!أي))مهادمثلا:فيقولبه،

يتصورهكماالمعانيبيندقيقةفروقايلحظولم،((((د)بعلاماتهم

فيدونهافمافوقها:))فماالتضاد:عنويقول.(6)المانعون

فراش!((أي:لكم))ولباس(8)((ءادوسأيصفراء:))وبقرة(((7)رغصلا

وغيرها.،3؟،23/1المجاز:انظر:للمثال(1)

.1/32:المجاز(2)

.223:البقرةسورة(3)

.7311:المجاز(4)

كثير.ذلكوغير41112،512المجاز:(5)

منغيرهميعدهاالتيالكلماتبيندقيقةفروقايلتمسون:الترادفمانعوا(6)

.(174:العربيةاللهجات)ثني.المترادفات

.3ءا1:المجاز(7)

.44/1:نفسه(8)
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:(1)هخعاللةرضىالجعديبقوللذلكويستشهد

لباسافكانتعليهتثنت

187

.(2)ريتكذلكوغير

معئبينيجمعلطيفبتأويلويؤولهاللفلى،بالاشتراكويقول

))فجعله:يقولإذالقرء:معئيفسروهوإليهانظرعام،معئفياللفظين

لأنه؟أصابقدوكلقال:ثمالطهر...بعضهموجعله،الحيضةبعضهم

بلقال:ومنالحيف،إلىالطهرمنفخرجتشىء،إلىشىءمنخروج

يدلالذيالمعئإلىيشيرفهو(3)((رهطلاإلىالحيضىمنفخرجتالطهرهو

ؤلى!الىمنالحزوجوهومحطدغيرعاماالأصلفيكانحيثالقرءعليه

المراد.علىالنصللسياقويبقى،عليهالتفسيرينكلايصدقوبذلكأخرى

سبق،فيماأثرناهاالتيالنقاطهذهعنالكتابموضوعاتتخرجلاورمما

قديكونربماخاصةوآراءتعبيرات-كتابه!نيعبيدةلأبيأنذكرهيجدرومما

عنفيقولالكوفيينطريقةعلى)،كناية(())الضميريسمىمثلا:خهوبهاانفرد

فإن،الكلامجازالفعلقبلالمفعولبكنايةبدئ)رإذا(4)(ئغبد!إتاك:تعالىقولى

.67/1:نفسه(1)

.39/1،71،74:نفسه(2)

.73/1،74المجاز:(3)

.4:الفاتحةسورة(4)
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يجزلمبالفعلبدأت-ولويقولثم..إياكنعبد:كقولكيجز،لمبالفعلبدأت

جاز(الجملةبه)ويعنيالفعلآخرفيالكنايةزدتفإن((إياك))أدعو:كقولك

."(1)إياكأدعوك:الكلام

أشحلاوألقهل!كزققتاوإد!:تعالىقولهفيالظرفية))إذ((ويصف

فقالوالمفسرينبعفالنحويينخطأهوقدالزوائد،حروفمنبأنها(2)(لإذم

وقالنراد،مماوليسزمانظرفوهياسم))إذ((لأنخطأهذا:النحاس

-لأجلونعتهذلكمننحواالطبريوقال(((3)عبيدةأبيمناجترام))هذا:الزجاج

منالآيةتعريفهمنهو،(4)العرببلغاتالعلمإلىالمنسوبينمنبأنهالخطأ-هذا

الشريفبالمصحفجاءماخلافوهذاانقطاعهإلىمتصلكلامبأنهاالقرآن

ومقطحمطلعذات))طائفة:الآيةأنمنالقرآنيوالضبطالرسمعلماءعليهونص

منبتوقيفإلاالقرآنآياتمعرفةإلىسبيلولا...القرآنمنسورةفيمندرجة

.ممعئالآيةاستقلاليستلزمولافيها)د(((،مجالوالرأيللقياسليسلأنه؟الشارع

الآيةمعإلامعناهايتملاوقد،تامةجملةمنأكنرعلىالآيةتشتملفقدواحد،

1241:المجاز(1)

.34:البقرةسورة(2)

.26211القرطي:تفسير(3)

.5/101:الطبريتفسري(4)

.34؟ا.:العرفانمناهل)ء(
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بهاانفردخاصةتعبيراتمنكنابهفيالناظريلحظهمماذلكغيرإلىتليها)1(التي

ابتكرها.نقللمإن

بلالقرآنآياتمنالمختاربتفسيرمباشرةييدألمالكتابأنإلىوننوه

ألفاظثلاتةمنهاالأولالقسمفيتناول،قسمينقسمهاهامة.ممقدمةلذلكقدم

إلىفأشار(والآية،والسورة)القرآن،وهىالشريفالمصحففيمحنيراتتردد

بنلعمروببيتلذلكواستشهد،العربلغةمنومأخذهترآنا،تسميتهسبب

:(2)قولهوهو،المشهورةمعلقتهمنكلثوآ

جنيناتقرألماللونهجانبكرأدماءعيطلذراعي

فيالمرادالمعئوبين)القرآن(لفظتضمنتالتيالآياتبعفرروفسر

القرآنسئمي))وإنما:فقالوفرقانا،قرآناتسميتهبينالصلةوأوضحآية،كل

.الكتابمطلع(3)((والباطلالحقبينيفرقلأنهفرقانا؟

حنيللعربأنوأخبر،(ب!السورةفعرفالثانياللفظإلىانتقلثم

لغةعلىالمعئوأنالأشهر،صهوبدونهاوالأخرىبالهمزإحداهمالغتيننطقها-

أسأرقولهممنيجعلهالأنهمنه؟وفضلةحدةعلىالقرآنمنقطعة))مجازهوالهمز

.1819:البرهانانظر(1)

،76:العربأشعاروجمهرة،111:للتبريزيالعشروشرح،68:ديوانهينظر(2)

)ترأ(.واللسان

.311:المجاز(3)
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)الأنهيهمزلامنلغةفيسورةوسميت(1)"فضلةمنهوأفضلتأبقيتأيسؤرا

السورةجمعأماالبناء("2(،سورةكمجازأخرىمترلةإلىمترلةمجازمجازهايجعل

سورةجمع)سور(بذلكليخالفالواوبفتح)سئؤر(علىاللغتاناتفقتفقد

الشاعر:بقولالقرآنيةالسورةلجمعواستشهدالبناء،

بالسور)3(يقرأنلاالمحاجرسودأخمرةرباتلاالحرائرهن

إلىمتصلكلامأنهامنذكرهسبق.مما)الآية(الثالثاللفظعرفثم

منهابعفمجموعاتوتسميةالسوربعفررأحماءتعددإلىأشارثم.انقطاعه

علىوالنصوالرجزبالشعرلذلكواستشهد.((والمثانيوالمئينالطوال))كالسبع

.(4)العربيةاللغات

العامةاللغويةالظواهرعلىبالكلامالمقدمةمنالثانيوخمالقسم

عنبهالمستغئالمجملعدا-مابنماذجمنهالكلومثلالقرآنفي

منهابعضاذكرنا-وقدوصلتالتيالنسخفيأمثلةلهتردلمإذالتكرير؟

نأوبينمعناهافتناولاللة(())بسمعلىبالكلامذلكختمثمسبق،فيما

.1/5:المجاز(1)

.1/3:المجاز(2)

أحدهماشعرين،فيوقعوالبيت،08191:الخزانةفيقالنسبتهفيمختلفالبيت(3)

والصحاح،11413:الجمهرةفيوهوالكبىللقتالي:والثاني،النميريللراعى

)سور(.واللسان

.7-1/1:المجاز(4)
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هوالشءاسملأنبالثه؟هو))إنماوالمعئ،المسمىهو-عنده-الاسم

لبيد:ببيتلذلكواستشهد(((1)بعينهالشىء

اعتذرفقدكاملاحولايبكومنعليكماالسلاماسمثمالحولإلى

نأفيعليهوردذلك،فيالمبردخطأهوقدعليكما،السلامثمأي

وهواللةأحماءمناسم))السلام((وأن،صحيحغيرلبيدببيتالاستشهاد

تابعه،ومنعبيدةأبوزعمكماصلة،)اسم(لفظةوليست،بالبيتالمقصود

نأسبقأشياءفذكراستطردثمالمبرد)2(،رأيالبطليوسيالسيدابنورجح

فصلأنسبقالتياللغويةللظواهربإيجازوعرض،المقدمةصدرفيذكرها

.(3)العربولغاتالشعريةوالشواهدالقرآنيةبالآياتمدغمةفيهاالقول

اته:مميز

التيالمميزاتنجملأنعبيدةأبيلكتابدراستناختامفيبنايحسن

يلي:فيمابهااختص

وتفسيرها.الغرييةالكلماتعلىوالتركيزاللغويةبالناحيةالمؤلفاهتمام-أ

آياته.وإعرابالقرآنتفصيرفيالخاصاللغويالحسعلىاعتماده-2

إلىونسبتهاالمعئ،بهايختلفالتيبالقراءاتالواضحةالعناية-3

بيئتها)4(.أوأصحابها

.1/61:المجاز(1)

.8611القرطي:،17122:الأدبخزانة(2)

.91-1/8:المجاز(3)

)سورةضللناأئذا(6آية:الحجرات)سورةفتبينوا:تعالىقولهفيالقراءاتانظر:(4)

وغيرها.(22آية)البروج:لوحفي(45آية:)يوسفأمةبعد(1.آية:السجدة
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.والأمثالالعربيبالشعرالمعانيعلىالاستشهادمنالإكثار-4

الخاعاللغويبالحص!فيهاوالخوضالإعرابيةالقضاياعندالوقوف-5

والكوفية.البصريةالمدرستينقيودمنالمتحرر

الضعريةالشواهدشرحأوبالقرآنالقرآنتفسيرفيالاستطرادظاهرة-6

نفسه.الشرحعلىالاستشهاد

،القرآنمجازكتابأنمطمئناأتررأنأستطيعتقدمفمماوبعد،

غريبعنالنقابكشف،الأولىالدرجةفيلغةكتاببأيدينا،الموجود

اللغويةالموضوعاتجانبإلىجمعقدوأنه،بارعلغويبأسلوبالقرآن

بينمنالباطليأتيهلاالذياللةلكتابوخدمةمتنوعةأخرىموضوعات

حميد.حكيممنتتريلخلفهمنولايديه
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بنميعلمبناللهممبمحمةلابيالقرآنيفريبتفيعيرثانيا:

هم(276:ت))قتيبة

مجازبعد،الغريبلتفسيراللغويةالمصادرأقدممنالكتابهذايعد

تتمة،(!276)قتيبةبنمسلمبنالفةعبدمحمدأبوألفهوقد،القرآن

الذيالمشكلمنالغريباللفظيعدلأنه؟(القرآنمشكل)تأويللكتابه

كتاباللغريبأفرد((المشكل))تأويلكتابهيطولأنوخشية،توضيحهرام

.الكتابهذاهومستقلا

صقرأحمدالسيدبتحقيقهقامواحدمجلدفيمطبوعوالكتاب

أحمد/الشيخحوزةفيكانتللمخطوطثهسيةصورةعلىفيهمعتمدا

العربية.الكتبإحياءداربطبعهوقامتشاكر،محمد

غرضه:

نأوهوالكتابهذاتأليفهعندامتثلهالذيغرضهقتيبةابنوضح

وأن،المطنبويجملالمبهميوضحوأن،الناقصويكملالمطوليختصر

لئلاالأسانيدويترك،الحديثوأهلالنحاةبآراءالكتابحشويجتنب

.(1)قبلهالمؤلفةالكتبكسائركتابهفيأتيناقلمجرديكون

الناضجالعليللأسلوبممثلاهذاكتابهيجعلأنقتيبةابنوحاول

.3:القرآنغريبتفسير(1)
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غرضهفيهاوضح.ممقدمةفبدأه،اللغويالإنتاجباكورةفيكونهمنعلى

المفسرينكتبمنمستنبطكتابهأنإليوأشار،الكتابتأليفمن

فييتكلفولم،مذاهبهمعنفيهيخرجلموأنه،المتقدميناللغةوعلماء

للأولىترجيحايكونأنيعدولاعملهوأن،معانيهمغيربرأيمنهشيء

الشريفة.الآيةلسياقوالمنالسبالعربللغةالموافق

الخاطئةتفسيراتهمبعفالمفسرينعلى،مقدمتهخشامفينعىثم

التأويل،منكرمنأنهاذكرأمثلةلذلكوضرب،الكريمالقرآنلمعاني

فيهاالغلط.ممنشأالجزمفيترددلكنهمنها،والحذرعنهابالبعدنفسهوألزم

.(1)((النقلةجهةمنأمالمفسرينجهةمنالغلطأوقعندري)الا:وقال

التزموقدالكشاب،مقدمةتناولتهماكلهيالثلاثةالأغراضهذه

حسنا.سيراعليهوسارالمقدمةهذهفينفسهعلىقطعه.مماقتيبةابن

منهجه:

:أقسامثلاثةكتابهالمؤلفقسم

واشتقاقهما.وصفاتهالحسئاللهأسماءلتأويل:الأول

.القرآنثنيتكررتالتيالمفرداتلتفسير:الثاني

الغريب.لتفسير:الثالث

الثلاثة:لأقسامهعرضيليوفيما

.ه:نفسهالكتاب(1)
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وإظهار،وصفاتهاللةأسماء)اشتقاقعنوانتحتجعله:الأولالقسم

صفاتهمنوعضراالحسئاللةأسماءمناحماعشرستةفيهوذكرمعانيها(

والنثربالشعرلذلكمستشهدااشتقاقهاوكيفية،اللغويةدلالخهافوضح

.(1)والأحاديثالآياتببعضرأو،العربي

الأسماءذكرعندمعينترتيبإلىيعمدلمالمؤلفأنويلاحظ

،القيام،القيوم،السلام،الرحيم))الرحمن،هكذارتبهافقد،والصفات

جاءالذيالترتيبمننوعأيمعيتمشىلاالوضعوهذا((غإ...حوبس

.بعدهأوقبله

.(2)(الكتابهذافيمحنرتحروفتأويل)باببعنوان:الثانيالقسم

فيذكرهايترددقرآنيةدلالاتذاتخاصةألفاظابالحروفويعني

مثل:الآخر،بعضهامنبهاأولىبعفالسورأنيرولمالكريمالقرآن

حرفاأربعونوتعدادهاوغيرها..الشيطان،الملائكة،الثقلين،الإنس،الجن

تختلفلموالذكر،عندالعامالتناسبسوىمعيناترتيباأيضافيهايلتزملم

سياقهبحسسبتفسيرهثملغويااللفظباشتقاقعنيفقد،سابقهعنطريقف

العلماء)4(بآراءيدعمهاأوبالشعر)3(لذلكيستشهدوقدالقرآنفي

.2.-6:نفسهالكتاب(1)

.37-2؟:نفسهالكتاب(2)

.30:)3(نفسه

.34:نفسه(4)
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إلىوانصرفكله،ذلكلكتركوربما،(1)نفسهالقرآنبتفسيرأو

.(2)اهبيتعلقوماالآيةنزولسببذكر

لتفسيرأنردهوقدوعمدتهالكتابصلبوهو:الثالثالقسم

ترتيبهامرتبةيراها--كماغريبةألفاظاانتقىوفيه(3)القرآنغريب

بسورةومختتمافالبقرةالفاتحةبسورةومبتدئاالسور،داخلالطبيعي

أصلهاإلىيردهاوقدمعناها،يبينموجزاشرحايشرحهاثم،الناس

لايستطردالغالبوفيتوضحها،أخرىآيةيوردوقداشتقاقهاويوضح

إيثارمن-مقدمته-فينفسهعلىقطعه.مماالتزمبلوالتعليقالشرحفي

واحدةكلمةعلىيزيدلابعفالأحيانفيتفسيرهأنحئالاختصار،

يتجاوزوقلى.(د)الوحي:أي(4)(منآقر!آلروح!يلقى:تعالىقولهفيكما

امنط!مزآو!عزوجلاللهلقولشرحهفيكما،الواحدةالصفحةتعليقه

فيوعزاهالألفاظمعانيلتوضيحكثيرابالشعرواستعان()آ(لؤ!آليرسخ

مأثورقولاخمسينمنوأكثرحديثابستيناستشهدكما،قائلهإلىالغالب

.39:نفسه(1)

.35:نفسه(2)

.544-38:نفسه(3)

.\هغانر:سورة(4)

.386:القرآنغريب)ء(

.237:نفسهالكتابوانظر،22الحجر:سورة(6)
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الغريبةالألفاظإلىبالنسبةق!يلايعدبهاستشهدمالكن..نفسهللغرض

كتابه.فيفسرهاالتي

ويحيل((القرآنمشكل))تأويلكتابهإلىقتيبةابنيضيرماوكثيرا

فيللشكمجالايدعلاممامرة،مئةمنأكثرإحالاتهبلغتحئعليه

تشابهبينهمايوجدوأنهوثيقا،ارتباطاببعفرربعضهماالكتابينارتباط

.(1)بعفالآياتمعالجةفيكبير

التأثرفبه:والنأثير

وبخاصةعظيماانتفاعاقبلهالمؤلفةالغريببكتبقتيبةابنانتفعلقد

(!072)للفراء(القرآنو)معانيهـ(011)عبيدةلأبي)مجازالقرآن(كتابي

قضايافيوتأثر،(2)هيفيتصرفأندونبنصهكلامهماينقلإنهحئ

لابنأقوالانقلكما،(3)بأقوالهواستشهد(!213)بالأصمعيالاشتقاق

اكتفىوربماأصحاها،إلىاررالأقواوعزاالتفسيرفيوالكبيومجاهدعباس

.(4)((المفسرينبعفرر))قال:بقوله

ويختارويرجحيوازنماكثيرابلناقلمجردقتيبةابنيكنولم

.252:القرآنمشكلوتأويل30ه:القرآنغريبانظر(1)

.(المحقق)مقدمةالقرآذغريبتفسير(2)

.521:نفسه(3)

.352:نفسه(4)
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الجريءالنقدإلىذلكتعدىوربما،إليهيطمئنالذيالأمثلالرأي

علىبعفالغريبتفسيرفيالخطأمنيخللمذلكمعلكنه..اللاذع

تداركحينماصنعاالكتابمحققأحسنوقد،الآيةسياقيحتملهلاوجه

.(1)الثقاتبأقوالوأيدهعليهونبهلكذأمثال

اعترمنهجهولحسنفلسبقهالكتابأهميةمنذلكيقللولم

نأويكفي،بعدهجاءمنبهتأثرالقرآنغريبمجالفيهامامصدرا

قد-والاطلاعالعلمسعةفيوهو-وهوالطبريجريرابنأنإلىنشير

العظيمتفسيرهوضمنهابآرائهوانتفعقتيبةابنتفسيرعلىكثيرا،اعتمد

.(البيان)جامع

وأواضحةإشارةبأيةقتيبةابنإلىيشرلم-الله-رحمهأنهغير

.(2)عبيدةوأبيالفراءمعفعلمثلمبهمة

:القرآنلغات-ب

التأليف؟بدايةمنذالقدامىمؤلفاتفيوردقدسماصطلاحهو

القبائلبهااختصتالتيالألفاظمنوجلعزاللهبكتابوردمابهويعنون

العزيز.الكتاببهانزلالتيالموحدةاللغةتأليففيتدخلأنقبلالعربية

بعضهانقلأوإلينا،وصلتالتيالكتبفيصنيعهمذلكعلىيدلنا

أيضا.والهامشنفسهالمصدرمن،67صالمثالسبيلعلىانظر(1)

.(المحقق)مقدمةمن)د(ص(2)
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الغريبةالألفاظعلىالحديثوتقصر،يشابههماأوالاسمهذاوتحمللنا،

مثلا:فتقولمعناهاتبينأنبعدإليهافتشيرعربيةقبائلمنأخذهابسبب

والدسر...قريشبلغةالزناوالمسافحة:...كنانةبلغةالجاهل:السفيه

وهكذا.(((\هذيلبلغةالمسامير

إليها:الدافع

بعفررفهمواستعصىالقرآنغريبمعرفةإلىالحاجةدعتحينما

-فيتعودغرابتهأنفوجدوافيهونظرواالغريبهذاالعلماءتتبعألفاظه

مناللفظيؤخذفقدلهجاتها،وتباينالعربيةالقبائلاختلافإلى-الغالب

لذلك..معناهتفهمفلاكنانةقبيلةعلىغريبافيكونمثلاهذيللغة

فهيقبيلتهاإلىلفظةكلردفييكمنالاستغلاقهذامفتاحأنأدركوا

كتبتأليفإلىالقدماء--عندالدافعفقويبتفسيرها،غيرهامنأعلم

علىوينصالقرآنفيالمشكلالغريباللفظفيهايوضحالنوعهذامن

منها.أخذالتيقبيلتهفيمعناه

:القرآنلغاتفىالمصنفات

عبدالله:الجليلالصحابيالقرآنلغاتفيكتابإليهعزيمنأول

عنوانتحتإليهنسبترسالةفي(!68)ت:عنهمااللةرضيعباسابن

)ت:المقرئحسنونبنالحسينبناللةعبدرواها((القرآنفياللغات))كتاب

.17،21،45:القرآنفياللغات(1)
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)ت:عمروبنإسماعيلمحمدأبوبهاوأخبر،عباسابنإلىبإسنادههـ(386

ونشرها.بتحقيقهاالمنجدالدينصلاحالدكعورقامثم،(!429

المذكورةالرواةأحدعملمنالكتابأن(1)بعفالباحثينوووى

فيهجمعوقد،نفسهعباسابنعملمنوليسالكتابصدرفيأحماؤهم

ثمقبائلها،إلىالمعزوةالقرآنألفاظتفسيرفيعباسابنبهاأتىروايات

منأحداأنذلكعلىوالدليل،موثقبسندالأخيرالراويإلىانتقلت

الكثيرةالأقواللهنسبواوإنما،الكتابهذالهينسبلمعباسابنمترجمي

.(2)مدونةلامرويةوحدهالتفسيرفي

فيعباسابنإلىالمعزوةبعفالرواياتيجمعجملتهفيوالكتاب

فينسبذلكيتجاوزوقد،العربيةقبائلهاإلىالقرآنيةبعفالألفاظنسبة

والحبشيةوالنبطيةكالفارسيةعربيةغيرأخرىلغاتإلىمحدودةألفاظا

وغيرها)3(.والرومية

منفيهمافيستخرج،الشريفالمصحفترتيباترتيبهفيروعيوقد

ثموهكذافالنساء...عمرانفآلالبقرة:الكريمةالسورترتيبعلىلغات

منبعدهافيماقبيلةلغاتيرىلالأنه؟العادياتسورةعنديتوقف

العملبهذاالمحققفقامالسورداخلفيالآياتترتيبيراعلمولكنهسور،

.7311:العربيالمعجمفينصارداحسين(1)

.3911:نفسه(2)

وغيرها.17،19،22،24،54:القرآنفياللغاتكتاب(3)
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.(1)المقدمةفيعليهونبه

فيالمرادبالمعئيفسرهثماللفظفيهاالتيالآيةفيذكرطريقتهأما

إلىأحياناويسضطرد.اللفظمنهاأخذالتيالقبيلةاللغةعلىينبهثمالآية

الكتابفيوليس.نفسهبالمعئفيهاوورداللفظفيهاذكرأخرىمواضع

ألفاظها.وتفسيراللغاتهذهعلىالنثرأوالشعرمنشاهدأي

))ومن:(2)لاق،الكتابفيالسوربإحدىالمطردةالطريقةلهذهونمثل

.عمانبلغة،هلكى:يعني((18))بورا()قوما:الفرقانسورة

)أصحاب.قريشبلغةمحرما،حراما:يعني((22))محجورا()حجرا

.الرسالبناتيسمونشنوءةوأزد،البنات:أصحابيعني((37))(الرس

الخامصالقرنينفيلتهذيبهقديمةمحاولةبذلتقدالكتابأنويبدو

إسماعيلأيامفيكانتعليهارأيناهالتيالصورةإنإذ،الهجريينوالسادس

أخرىروايةإليناوصلتثم،رواتهأحد(!429:)تالحدادعمروابن

المفضلبنعليالحسنأبيالدينشرفعننفسهالطريقهذاعنمتأخرة

))دارطبعتها(!576:)تالسلفيمحمدبنأحمدطاهرأبيعن،المقدسي

أبيإلىونسبتها))الجلالين((تفسيرهامش!على((العربيةالكتبإحياء

منوفريدةمهذبةنسخةإلاليستالواقعفيلكنها،سلامبنالقاسم

.13:المحققمقدمة(1)

.37:القرآنفياللغاتكتاب(2)
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.(1)عباسلابنالمنسوبالكتاب

التيالحقيقةفإن،عباسابنإلىالكتابنسبةفيالشكيبلغومهما

منالنوعهذابذورغرسمنأولهوعباسابنأنإليهايصارأنيجب

:بعدهمناللغويونالمفسرونتلقفهثمالتأليف

الكبيالسائبمحمدبنهشامألفالثانيالقرنأواخرففى-1

فيمؤلفأولالندسمابنيعدهولذلك،((القرآن"لغاتفيكنابا(!402)

الضياعيدأنغير،مدونكتابشكلعلىجاءحيث(2)الفنهذا

.(3)الكتببطونفيإشاراتإلالهتبقلمويبدوفيماإليهامتدتقد

فيكتابا(!206،209عامىبين)المتوفىعديبنالهيثموألف-2

.(4)اضيأمفقودلكنهالقرآنلغات

إلامنهتبقلمالقرآنلغاتفيكنابا(!207)الفراءزكرياأبوألفثم-3

.(!)منقولةنصوصأوعابرةإشارات

بعفيشكولكن،(6)القرآنلغاتفيكتاب(!213)للأصمعيونسب-4

.13:المحققمقدمة(1)

.411:الفهرست(2)

.411:الفهرست(3)

.91،73)المقدمة(:الأصضام(4)

.؟12811،38:والتصريح،19313:حيانلأبيالمحيطالبحر(5)

.53:الفهرست(6)
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لموالتراجمالطقاتمحعبأنوذلك،إليهالنسبةهذهصحةفيالباحثين

لهيذكرلملهترجمحينالندبمابنوكذلك،(1)الاسمبهذاكنابالهتعز

الكنبدونوحينما،(2)طقف((اللغات))كتابإليهنسبوإنماالكتابهذا

نسبةفيوا؟فالدليلالاسمبهذاكناباللأصمعىعدالقرآنغريبفيالمؤلفة

))اللغات((.بكتابعليهالتبسقدولعله،الأصمعيإلىالكتابهذا

توقيهمناللة--رحمهعنهاشتهرماذلكيؤكدمماإنثم

ولا،القرآنمنشيئايفسرلاكان))فقد،القرآنيةالألفاظفيالكلام

الحديث،وكذلك،القرآنفيواشتقاقنظيرلهاللغةمنشيئا

وقال،فسكت(4)(!قذثئغفهاخاتعالىقولهعنسئل(((3)اجرحت

فيلأنوأعصفت؟عصفتفييتكلملم))وكذلك،(")القرآنفيهذا

.(6)((عاصفااريحالقرآن

نأذلكومنأيضا،السنةمنيتحرج-الله-رحمهكانكما

عنسائلسألهوقدالأصمعيحضرتقال:عليبننصرتلميذه

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.349/2:الوفيات،31202:الرواةإنباه،431:الوعاةبغية

.82:الفهرست

.32512،32812،4/204المزهر:

.30:يوسفسورة

.31)الخطابي(:القرآنإعجازبيان

.32612المزهر:
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مانفسا((أبخعوهماليمنأهل))جاءكم:!الرسولقولمعئ

كاللائمنفسهعلىمتندماأقبلثم،أقتليعني:قالنفسا؟أبخعمعئ

نجيحأبيعنعييخةبنسفيانحدثنافقد،عليكلاله:فقلتلها،

تاتلأي(1)(ك!فئتئئققعفك!:تعالىقولهفيمجاهد،عن

.(2)هنعسرىفكأنه،نفسك

ألفاظفيهيستعرضكتابايؤلفأنمنهنتوقعلاكهذافرجل

كلليردالمشتركةالعربلغةوأصبحتتوحدتمابعدالقرآن

نإثم،رجالبضعةإلامنهايعرفلمربماالتيالظنيةقبيلتهاإلىلفظه

.(3)رخآموطنفيناقضهثمبذلكتفردوحدهالندسمابن

ولعلهفيهكتابافألف(!21ء:)تالأنصاريزيدأبوأترهواقتفى-5

.(4)اضيأفقد

دريدلابنالقرآنلغاتفييتم(()الم.ممؤلفالثالثالقرنوختم

.(6)((اللغة))جمهرةكتابهفيمنهنقولوصلتنا(و)(!321:)ت

.6:الكهفسورة(1)

.32712المزهر:(2)

.53،82:الفهرست(3)

.7ء:العربيالمعجم،502:الوعاةبغية(4)

.53:الفهرست(5)

.01204،7813:الجمهرة(6)
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القرآنيمعاني:الثالثالمب!ث

:القرآنبمعلأليالمراد

يأكذا((بالكلام))عنيت:تقول.وإرادتهالشىءقصدالمعئ:

وأردته.ذلكقصدت

ولمماءهاأظهرتإذا((القربة))عنت:العربقولمنمشتقوهو

نباتاأنبتتإذاحسن((بنباتالأرض))عنت:قولهممنأو،تحفظه

عندالشيءفيالظهورلمناسبةالمعنويإلىالحسىمنانتقلثم.(1)انسح

عنه.بالبحثإرادته

علىالأوائلاللغةعلماءأطلقهقلسممصطلح:القرآنومعاني

المشكلوتفسيربعفآياتهمعانيببيانالقرآنتفسيرتحاولالتيمؤلفاتهم

بعيدةالمراد،لتوضيحأكبر،بصورة،الإعرابوقضاياباللغةمستعينةمنها

الكلامية.أوالتشريعيةقضاياهفيالخوضعن

:القرآنمعانيفيكتاباتأليفهخبرإليناوصلمنأولوكان

ثم(!185:)تحبيببنيونسثم(!131:)تعطاءبنواصل

فيدوأبو،(!189:)توالكسائي(!187:)تالرؤاسيجعفرأبو

،(!202)ت:اليزيديمحمدوأبو(!19ه:ت)السدوسيمؤرخ

(072:)تالفراءزيادبنويجىهـ(602:المستنير)تبنمحمد:وقطرب

.231الصاجي:)عئ(،اللغةمقاييس:فارسابن(1)
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مسعدةبنسعيدوالأخفش!،(1)(ـه210)ت:المثئبنمعمرعبيدةوأبو

)ت:كيسانوابنهـ(291)وثعلب(!280)ت:والمبرد(!121:)ت

هـتقرلما(.030:)تسلمةبنوالمفضل،(!299

أما،(والأخفش)الفراءكتاباإلاالمجموعةهذهمنإلينايصللمو

كتابأنبعضهمويرى،الضياعيدإليهاامتدتفقدالأخرىالكتب

وحسبمضمونهحسبالمعانيكتبمنيعد(القرآن)مجازعبيدةأبي

كانواربماالمعانيفيكتابالهيذكرونوالذينله،العلماءمنكثيررؤية

منهما:الأولالكتابعنيليفيماونتحدث،يقصدونه

)تاريخالقرآنمعانيفيصنفمنأولعبيدةأباعدهفيالبغداديالخطيبوهم(؟)

للفراء:((القرآن))معاني:كتابمحققارأيهعلىوتابعه.(252113بغداد:

كتابمحققاوكذلك.(12)المقدمة:النجار:علىومحمدنجاتيأحمد:الأستاذان

.(55:المحققمقدمة:فارس.د:للأخفش(القرآن)معاني
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هم(207:ت))الفرايزيا،بني!يىزكريا)الابيالقرآنيمعاني

هارونبنالجهمبنمخمدبروايةالقراءإلىالكتابهذاوصل

فيلناحددالذيوهو،النابهينالفراءتلاميذأحد(!277:)ت(1)السمري

أملاه،القرآنمعانيفيهكناب"هذا:فقاللهالفراءإملاءزمنالكتابصدر

فينسخةغيرمنحفظهعناللة()رحمهالفراءزيادبنيجىزكرياءأبوعلينا

سنةمنبعدهومارمضانشهرفيوالجمعالثلاتاواتأياممنالنهارأولمجالسه

يعنيوذلك،((((2)نيثاموأربعسنةمنوشهور،ثلاثسنةشهوروفي،اثنتين

شهرا،العشرينقرابةإملاؤهواستغرق،حياتهأواخرفيأملاهالفراءأن

.(3)مجلداتثلاثفيالروايةبهذهمحققاالكتابطبعوقد

عاصم،بنسلمةروايةهيإلينا،تصللمأخرىروايةوللكتاب

عليها)4(.اطلاعهبعدالفراءلإجازةالقدماءاعتمدها

وواسط.البصرةبينبلدة)سمر(إلىنسبة.الميمبتشديد(1)

.111:القرآنمعاني(2)

)دارالنجارعلىومحمدنجاتييوسفأحمد:بتحقيق1955سنةالأولالجزءطبع(3)

،(للكتابالعامةالمصرية)الهيئةالنجارعليمحمد:بتحقيق:الثانيوالجزء(الكتب

المصرية)الهيئةم1973سنةشبىإحماعيلعبدالفتاح.دبتحقيق:الثالثوالجزء

.بالقاهرة(للكتابالعامة

.02121الأدباء:معجم،41/149بغداد:تاريخ(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحجيلىمجدالرحمن.د-الأولىالثحةالقرونفيةي!للاالجهود802

تأليفه:سبب

منبكيربنعمرأن،ثعلبيقولكما،المعانيإملائهفيوالسبب

))أنالفراء:إلىفكتبسهلبنالحسنإلىمنقطعاكانالفراءأصحاب

فلاالقرآنمنالشىءبعدالشىءعنسألنيربماسهلبنالحسنالأمير:

ذلكمنليتجعلأوأصولاليتجمعأنرأيتفإن،جوابفيهيحضرني

عليكمأملىحئاجتمعوا:لأصحابهالفراءفقال.فعلتإليهأرجعكتابا

فيوكانإليهمخرجحضروافلمايوما،لهموجعل،القرآنفيكتابا

له:فقالالفراءإليهفالتفتالصلاةفيبالناسويقرأيؤذنرجلالمسجد

.(((1)هلكالكتابنوفيثمنفسرهاالكتاببفاتحةاترأ

القرآنإعرابمشكل))تفسيرالجهمبنمحمدراويهسماهوقد

المشهور.عنوانهمنومادتهالكتاب.مموضوعألصقوهى(((2)ومعانيه

العلمبة:قيمته

لاعصرهعلماءعليهأضفاهاساميةعلميةمكانةمنللفراءمابقدر

ونال،العربيةطلابأنظارهذاكتابهاسترعىفقدالكوفيينسيما

لمكثيرخلقلإملائهاجتمعحئإملائهفيالفراءشرعأنفما،إعجابهم

إذانعجبفلاولذلكقاضيا)3(،ثمانونبينهممنكانعددهميضبط

.99:(الفهرست1)

.1/1:القرآنمعاني(2)

.02121الأدباء:معجم،40/151بغداد:تاريخ(3)
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أحداأنأحسبولا،مثلهقبلهأحديعمل)الم:بقولهيمتدحهثعلباحمعنا

.(((1)عليهيزيد

منهجه:

بهااتسمالتيالعلومفيالتداخللروحعملىتمثيل،جملتهفيالكتاب

اللغويةالمادةفيهفاختلطت،الثالثالقرنأوائللتشملوامتدت،الثانيالقرن

منأمحنربرزتقدالنحويةالمادةولكنوهكذا،..والبلاغيةوالصرفيةبالنحوية

الآتي:علىيعتمدتراءته،منييدوماحسب،منهجهأنذلكغيرها،

ثم،اللغةبحسبمعناها،المشكلالكريمالقرآنآياتبعفررانتخاب-أ

يعربالغالبوفي،الإشكالنوعيقتضيهاالتيبالطريقةتوضيحها

لاوقدذكرها)2(أقوالفيهاللعلماءكانوإنمنها،جزءاأوالآية

الآيةفيالقراءاتويوردعليها)3(يعلقأوفيردبعفالآراءيرتضى

،(4)العربلغةوفقيوجههاوقد،شاذةكانتولوحئويعزوها

وأسبابالإعجاز)آ(،مظاهرعنويتحدث،(&)الحروفرسمويعاج

.441:المؤلفينطبقات،401115بغداد:تاريخ(1)

وغيرها.،9/1،13،17،12:القرآنمعاني(2)

وغيرها.،8/1،29،32:القرآنمعاني(3)

وغيرها.3،16،17،18،265؟ا:القرآنمعاني(4)

.111،2،3:القرآنمعاني(5)

.0111،41،02،23:القرآنمعاني(6)
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يكتفىوقد(1)الآيةمنالمستفادةالشرعيةالأحكاموبعفررالزول

أمثلة:لذلكونضرب.التفصيلفيالخوضدونللآيةالعامبالشرح

حذفعلىوالكتابالقراءبإجماعكتابهبدأ:الرسممجالففي-

لأنبمبالتخفيفذلكمعللاغيرها،فيبقائهامعالبسملةمن)اسم(ألف

الحذفأنووضح،معناهيعرففيمابالحذفالإيجازالعربشأنمن

.(2)الجلالةلفظإليهامضافا)اسم(كلمةعلىداخلةالباءبوجودمشروط

تعالى:قولهفيالعربمنسمعهماوتوجيهالقراءةمجالوفي-

العربمنحمعهوما)الحمد(،رفععلىالقراءاجتماعفحكى))الحمداللة((

الحمددئه،)الحمذهكذا:اللاممعالدالورفعوكسرهاالدالفتحمن

منلهواستشهد،فعلهعننابمصدربأنهالنصبفوجهدثه(الحمذلئة،

،(3)(متعناعندةوجذنامنيخخذالأآتأدئومعاذ!:تعالىبقولهالقرآن

،كسرةبعدهاالضمةتستثقلالعربوأناللغويالخففبالذوقووجه

)إبل(،فأشبهتالواحدةكالكلمةأصبحتألسنتهمعلىدورانهاولكثرة

الذيالعربأسماءمنالأكثرالمثالأرادوابأنهمواللامالدالضمووجه

والغفب)4(.كالحفمالضمتانفيهتتوالى

.41145،455:القرآنمعاني(1)

.211:القرآنمعاني(2)

.79:يوسفسورة(3)

.17/1،18،21وللمزيد:،4-3/1:القرآنمعاني(4)
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لهاتعرضإلا،الغالبفيآية،تمرلم:الاعرابمجالوفي-

))إعرابكتبمعكبيرحدإلىليشتبهالكتابإنحئبالإعراب

لمإذالكتابهذامنالنحويةآراءهأخذواالعلماءأنويبدو،((القرآن

والمنقطعالمتصل)الاستثناء(عنحديثهفيالفراءأطنبوقد..غيرهيصلنا

وجل!فئثئريوأكنهعزاللةقولفيالجمهورلقراءةتعرضهعندوأحكامه

ابنقراءةوهى(منهمقليل)إلابالرفعالثانيةوالقراءة.(1)(،!قلملأضتهم

الشواهد،تحليلعلىقائمانحويانقاشاونافشهاوالأعمش)2(وأبيمسعود

.(3)تباعوال!والنصبالرفعمواطنموضحاالأمثلةوضرب

والتأنيثالتذكيرعنيتحدثنجده:اللغويةالظواهرمجالوفي-

وتذكر،تؤنث))والفلك:فيقولالفصيحةالقبائلعندوالجمعوالإفراد

وقد،وعاصفةعاصف:تقولوالعربجمعا...وتكونواحدةوتكون

ظاهرةعلىووقف،(((4)دسألبنيلغةوبالألف،وعصفتالريحأعصفت

منسماعهونمعلىوبصلها(وعدسها)وفومها:تعالىقولهفي))الإبدال((

منمبدل)الرجس(أنوتوقعكثيرا)5(،الثاءمنالفاءإبدالهمأسدبني

.492آية:البقرةسورة(1)

.26612:المحيطالبحر(2)

.681-66/11:القرآنمعاني(3)

.1/046:القرآنمعاني(4)

.4111:القرآنمعاني(5)
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والآزد)1(.ا؟شدفيبالسماعلذلكواستشهد،لغتانأنههماأو)الرجز(

وأكالمن-نظره-فيالغامضةبلكلمةكلتفسيريلتزمولا

شارحايقولبه،واكتفىعاماشرحاشرحوربماونحوهما)2(.السلوى

أدركتك))إذا(3)(س!جوحلعندوصككئم!وآقيمو(:تعالىقوله

فإن،قوميمسجدآتي:تقولنولافيه،فصلمسجدعندوأنتالصلاة

.(4)((تئشحيثصليتالصلاةوقتغيرفيكطن

أنهوهىمنهجهمنالجانبهذاعلىبالاهتمامجديرةملاحظةوثمة

ونبهأحيانا،يلتزمهلمولكنه،المصحففيترتيبهاوفقالآياتتناول

.(د)الطبيعيلمكانهيعيداهأندونذلكعلىالمحققان

البلاغيالسرموضحاالآياتمنكثيرافسر:البلاغةمجالوفي

،والاستفهاموالإيجاز،الحذففذكرالإعجاز،مظهرإلىومشيرافيها،

.(آ)كلذونحووالمجازوالكنايةللتعجبوالنفي،والالتفات

العلماء:عنوالنقلالأعرابعنالروايةعلىاعتماده-ب

طيءمنامرأةبقولبالهمز،به(أدرأتكم)ولاالحسنلقراءةاحتجفقد

.511.45،459أخرىأمثلةوانظر،48011القرآذ:معاني(1)

.0112،37القرآذ:معاني(2)

.29آية:الأعرافسورة(3)

وغيرها.01191،911،222،378انظر:وللمزيد،37611:القرآنمعاني(4)

23،ء3.،31/1:القرآنمعانيانظرللمثال(5)

.10/1،14،20،23،423:القرآنمعاني(6)

http://www.al-maktabeh.com



213القرآنلألفاظياللضالتفهممير:الثالثالفصل

فصيحة.قبائلعنإلايأخذلاوكان(((1)بأبياتزوجي))رتأت:تقولحمعها

وغيرهما)2(،ومجاهدعباسكطبنوالقراء،المفسرينعنكثيراونقل

بنوقيس،الكسائي:منهمالكوفيينمنوجلهم،اللغويينأساتذتهعنونقل

ويرفىفيناقشهمخالفهموربماإليهمبالعزو)3(يكتفيوقدوغيرهما،الربيع

مهموزألفكلعندالياءنصبتالعربأنالكسائي))زعم:كقوله..عليهم

آخاتو!لمق،(4)(1دئر!إنآتجريالأكل:تعالىقولهمثلواللاآالألفسوى

مافكثيراوكقيرة،متنوعةوشواهده.(6)((العربعندذلكأرلمو(&)(أدئة

يحتجوقد،(7)كلذمنصفحةتخلوأنوقل،أخرىبآيةالآيةعلىيستشهد

كتيرا،والإسلاميالجاهلىبالشعرويستشهد(6)العرببلغاتأو،(8)بالحديث

(2

(3

(6

(7

(8

(9

.45911،41المصدر:نفس

.49112:المصدرنفس

.911،13:المصدرنفس

.72:يونسسورة

.48:الأنفالسورة

.2111،46،442،374وانظر:،2911المصدر:نفس

.511،6،7،8،9،01:نفسه

.46811،470:نفسه

.511.45،460:نفسه
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دونقبيلتهعلىبالنصامحعفىوربما،(1)يغفلهوقد،قائلهإلىالبيتينسبوقد

وينسبها-بالقراءاتويستشهد،(2)اهبيستشهدالتياللغةإلىللإشارةتعيينه

وتعرضأصحابها،إلىبعزوهاالمحققانفقاميغفلهم،وقدأصحابها)3(إلىغالبا-

.(5)الآياتنزولأسبابعلىوالكلام(4)الشرعيةللأحكام

والنقلالروايةعلىلا،البلاغيوحسهذوقهعلىاعتماده-ج

بعفأساليبإلىنظرحينماكتابهخلالمنذلكتجلىفقد:فحسب

لقاعدةالمخالفةالشعريةبعفالشواهديرتفررولميقرها)آ(،فلمالعرب

منالحجةفيوأقوىأعرب))والكتاب:الخالدةعبارتهوأطلققرآنية

فيكررالمذاهببعفرريفندعندمابروزاأكثرشخصيتهوتكون،(((7)رعشلا

:قالرأيهوافقتفإن(((8)أشتهيهلستأوأستحسنه،))ولست:عبارته

الفذةبراعتهفيثم،(6)كلذونحوإلمن((أحبوالأولأو...إلمنأحبها))وهو

.2311،26،27،29،32،68:نفسه(1)

.668،182ء،،4011،42:نفسه(2)

.311،11،16،17،18،43،75:نفسهالمصدر(3)

.37611:نفسهالمصدر(4)

.6211،63،69،445،554:نفسهالمصدر(5)

.1/594:نفسهالمصدر(6)

.4111:المصدرنفسه(7)

.0112،473:المصدرنفسه(8)

.22/1،461المصدرنفسه:(9)
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كثيرايتعصبولكنه...لهوتأييدهالعربعنسمعلماتعليلهعند

بهااختصواعباراتويكرر،الثالثةطبقتهرأسهوإذ،الكوفيللمذهب

الصرفوواووالنعتوالجاريوالعمادبالكنايةفيعبرللبصريين،مخالفة

نأنعدملاولكن...(؟)والتابعوالمنونالفصلوضميرالضميرمن:بدلا

يصطنعماوكثيرا،(2)حبيببنكيونسبعفالبصريينعننقلالهنرى

.(3)رأيهبهايضرحأمثلةالفراء

.2/1،3،6،16،34،42،51،371المصدرنفسه:(1)

.12711المصدرنفسه:(2)

.211،29،88المصدرنفسه:(3)
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ال!اتمة

،أجزاءهوأجمعشتاتهلمأبالقصير،ليسزمناالبحثهذامععشت

فصنفتهالبناء،مكتملصرحااللة--بفضللهأقمتحئ،بناءهوأخط

:فصولوثلاثةوتمهيدمقدمةفي

الأساسهوالكريمالقرآنإذ(ولغتهالكريم)القرآنعنفالتمهيد

به،فعرفتفصولمنبعدهجاءلماوالدفع،التوجيهومركزالمتين

بإيجاز.وتأريخهاوبقراءاته

بهاتترلاللغةهذهأنالتمهيدمنالثانيالمبحثفيبينتكما

خاليةصافيةالقرآنبترولوصارت،الإسلامقبيلتوحدتأنبعدالقرآن

العالمين،فيومكانةالعرببينمكانةورفعهابهاسمافقدشائبةكلمن

لنشأتهاشاملاكاناللغةعنوحديثي،رش!البيمعجزةفهوعجبولا

منإليهاوجهتالتيالمزاعمبعفررتصحيحمع،بالقرآنوتأثرهاوتطورها

شاكلتهم.علىومنالمصتشرقينبعفرر

حرصعلىمنصباحديثيفكان(اللغة)جمعالأولالفصلأما

حينالإسلامعصوربدايةمعوجلعزاللةكتابخدمةعليهاالعلماء

فيجمعهاتمأنإلىوالتدوينوالتلقيبالأخذثمبالروايةتنتقلكانت

.للألفاظضابطةللمعئوشارحةجامعةشاملةمعجمات

المنطوقةمفرداتهافياللغةراقبت(اللغة)ضبطالثانيالفصلوفي

إلىالعلماءحفزقويدافعمناللحنلظهوركانوما،المعبرةوتراكيبها
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217الخلالمة

فوضعوا،اللهكتابإلىيمتدلئلاالوسائلبشئومحاربتهوجههفيالوقوف

إلى-كذلك-وسيظلانواستصحباهااللغةحفظاقويينضابطينلذلك

تعالى:اللةشاءما

والآخر:والإعجام،والشكلالنقطفييتمثلمعبررمزيضابطأولهما:

فيأتيتوقد،والأصواتوالصرفالنحوفييتمثلمعبرمنطوقضابط

نشأةفشرحتهما،للهجرةالأولىالثلاثةالقرونفيلهماكانماعلىوصفهما

..الطويلطريقهافيالقرآنيبالتأثيروربطهاالمسيرةوبينتوتطورا،

بينالعلاقةبينت(القرآنلألفاظاللغوي)التفسيرالثالثالفصلوفي

ولغاتهالقرآنغريبفيقيمةمؤلفاتمنظهروما،اللغةوعلومالتفسير

لا.ممعينتمدهاللغويلدرسناأساسيةروافد-تزال-ولاكانتومعانيه

منبالكثيرجاءتالتيالمؤلفاتلبعفهذهبالدراسةوعرضت،ينضب

اللغوية.القضايا

طيلةفيهاالكريمالقرآنوتأثيراللغويةالجهودلنايتضحتقدآومما

وجعلهاالعلا،ذروةإلىدفعهاحيث،للإسلامالأولىالثلاتةالقرون

فكانتالثقافيةالاجتماعيةالدينيةمظاهرهاشئفيالعربيةللحياةواصفة

تقودوثابةناهضةالكريمبالقرآنمحفوظة،والتصنيفللتأليفصدقلسان

الحنيف.الدينظلفيوتقدمسعادةمنإليهيقصدونماإلىبهاالناطقين

يلى:ماالبحثإليهاخلصالتيالنتائجأبرزمنولعل

وثهولهاالإسلامتاريخمنالمبكرةالحقبةهذهفياللغويةالجهودتنوع(\

كما-والدلاليةوالتركيبةوالصرفية-الصوتيةاللغويالدرسجوانب

وتابعتتنامتبلالأولىالثلاثةالقرونحدودعندتتوقفلمأنها
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الحجبليجمدالرحمن.د-الأولىالثحطةالقرونفياللضةالجهود892

.متأخرةأزمانإلىالتطورفيمسيرتها

صوناالمختلفةاللغويةالجهودهذهإبرازنحوالعلماءهممالكريمالقرآنحفز(2

لضبطومراعاةالتفسير،فيالخطأأواللحنفيالوقوعمنالشريفةلألفاظه

يعدولهذا.معانيهواستنباطدلالاتهلفهمومحاولة،أدائهوطريقةرسمه

لاندثرتولولاه،العربيةللدراساتالرئيسالمحوروقراءاتهالكريمالقرآن

يقولكماالسنسكرتيةبمأواللانينيةتشبهأثريةلغةوأصبحتالفصحى

.(1)المعاصرينالباحثينأحد

مراحلهاوتتبعلتجليتهاالبحثمنمزيدإلىبحاجةالمباركةالجهودهذهأن(3

التركييالجانبتناولتعلميةدراساتقامتولقد،اللاحقةالقرونفي

تتناولودراساتبحوثثمةولعلفيه،وقراءاتهالقرآنتأثيروبيانمنه

.الأخرىالجوانب

نتائجه،وأهمالبحثهذاعليهاشتملمالأبرزموجزعرضفهذاوبعد

أصبتقدكنتفإنفكرأوبوقتعلي!أبخلفلمجهديفيهبذلتوقد

قدأنيوحسبيالشيطانومنمنيفذلكالأخرىتكنوإنأردتمافذلك

يكملوأنرتقهيرفووأنخللهيصلحأنالكريمالقارئمنوأرجو،اجتهدت

قصور.منيخلولابشريعمل-وبعدههذا-قبلفهو،نقصه

.(..العالمينربدئهالحمدأندعوانا)وآخر

.115:العربيةفقهفيفصول(1)
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الف!ار!ى

القرآنيةالآياتفهرس.

والآثارالأحاديتفهرس.

والأرجازالأشعارفهرس.

والمراجعدرالم!فهرس.

المحتوياتفهرس.
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تا!الافصهمأ

الاياتف!ر!ى

الآية

ئغبش(!إقاذ

تختث(بمك!

لإذتم(أشخذوأيقققبكزفقنآ!و!

بكتنز(ثنفو)بزلحؤ"!سآي!ق!

بآلئر(اتنةتنتينآؤتيهن!

،تحتتئجو(يئعيهفو!ؤ1نتض!

تتتغؤ(آنلمخاخغتنئحئمقيس!

فضعلأ(

(دؤيمنؤأخقآلئشريهيقئنيهؤ(ؤلا!

لهث!ئئم(\لهنقألؤ(خرثكنمثكئمصثين!ؤكئم!

قييلأيحتهتم(،لايمتهقشريوأ!

(ئمفقونيمتةالحبيثؤلاتتتمو(!

،لنامر(لهمقال!ألذن

خقرآتق!ضة(وإذا!

ئعيئا(فئصغلكأآلئةؤكأ!!

(ةتي!سؤتآآتيرؤآقتفوأ!

الأيةلهرقمالسورة

4:الفاتحة

2:البقرة

43:البقرة

421:البقرة

177:البقرة

187:البقرة

198:البقرة

122:البقرة

223:البقرة

249:البقرة

267:البقرة

173:عمرانآل

8النساء:

85النساء:

53:ةئدلماا

221

لصفعة

18

184

188

185

26

142

186

112

181

173

40

061

173
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الأية

(قأقظعواؤآلشارتةؤألمتهارق!

ضتجو(ضينمجندؤصقكنم!ؤأيحئوا

خئزؤ؟نتيأليقؤعاترئثنئتتتا(فتخ!زتن!

،لقئنيين(

!فض(لخ!أضمتايرتغكفؤ!قؤيرقئ!قأتؤأ

ؤ1نصمؤ(تةلموبمشتيفوأانآئنؤئرئقإدا!

(ئرخمؤ!ثققكئم

ألئة(1خث!،يئ

الئثتريهينثرمئوله(ني*يرت1لتةن9!

ؤآننآؤ!تم(ابآبهئمةكأنقلإن!

بهم(ؤتجرينآلفقكفيإداكئمر!ختئ

قئألئر(1تجرئ!3ن)!

ئغقولهي(لمشخنئؤرآءؤمنقت!ثثزنفاب!شحتئ!

الأيةلهرقماليورة

83:المائدة

92:فلأعراا

98:فلأعراا

831:فعرالأا

402:فلأعراا

84:نفاللأا

3:بةالتو

42:التوبة

22:يونس

27:يونس

17هود:

الصف!ة

183،

185

212

170

111

16

213

40،

118،

142

183

184

213

170
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لاياتافصهمأ

الأية

ؤآنققرؤآل!تخ!ىآخذغ!تزكويمبأزآثث!إيئ

سنعدييئ(لىزآتئهنم

خا(!قذمتغقها

بمخذ(ألئهـآنمعآد!قاذ

أتقزتة(ؤفنلي!

لهؤيوءبي!مصايئالأزمئولريمنآزمملتاؤغ!

الئم(لئتبجر

(تحفظونلضق!تأآلذكزترتنآتخنإتا!

تؤيخ(آلرتخؤآزمصفتا!

نرلمالائال!لتسينآلذ!رالتك!وآترلتآ

إبتمتم(

آقوئم(بلقنئيهدىانآنفؤهذالمق!

آكتت!غد؟قئآنرذلدئيترآلختد!

تقسصك(تئئققغقك!

(غداتفتمنغذإتضا!

أقخلي(خذئجفيؤلاضحيتنيهئم!

!لألهتمتتغقلآيلقخنرألأتشواثؤض!عمئ!

!شا(

اذيةلهرقمالسورة

4:يوسف

30:يوسف

97:يوسف

28:يوسف

4:إبراهيم

الحجر:9

22الحجر:

44:النحل

9:ءسرا!لا

\:لكهفا

6:لكهفا

48:مريم

17طه:

108طه:

223

!

203

210

183

42،

157

7،17

196

159

16

16

204

185
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الأية

لجقلأ(غريكم!ثم

خفيين(قاأغتئهتمقلقت!

\"أ؟"؟م.ا"(نيزقزثؤييصهماني!

ؤتجر!لضيخنئأؤغيلو(قو(%لدينآالأ!

ؤمتتغقرقاظيموأبقدينؤآشصهمر%ألئةكت!كل!

نمتموأ(التين

آتغقحوب!(ع!اص؟يحقآلئةىث!خم!إشا

زو!قآلشتطيز(!طقفهاكأنة

!أيئ(ش!موأؤ1ضيروا(

(آلحطابفيؤقرنى!

يمقآنرو(لروخآئقمى!

ظأييين(ألهتتاقالضكاآؤكرخاطؤطأثييا!

عرما(يمقزإتاجعلتنما!

بص!يئفز(ققضرقمفصلأقىمتهفضؤتؤتنثاص!

(ؤأتقزجتلنؤئؤآيمتهخاتخرخ!

جصالأ(خضؤعبقر3زقرفيقئفتيهكين!

نمييز(لكدتغذؤألخق!تحة!

ا!يةلهرقمال!ورة

ه:المؤمنون

4:الشعراء

591:الشعراء

الشعراء:722

82فاطر:

56:الصافات

6:ص

32:ص

51غافر:

11:فصلت

3الزحرف:

03محمد:

22:الرحمن

67:الرحمن

4:التحريم

العم!ة

183،

184

185

171

172

40

177

182

196

184

171

52

18ء

25

183
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لاباتافصهما

الأية

أ!ؤن(2!لأبآ!لههمكلط

(مجنرنليليثماآوفينيآلميز!

آضنرفئ(خثقة!

قرتين(قؤيلألضإق!

!

!

!

(ءبهفنقطزصاح!ت!لآ

ائفر(ؤفز،جمعهلختاإن

انه(ئؤت!يغترتمت!ت!ذا

(قتمئؤفؤنلتاهىآقئلوأأكالمذالدينآ

قميص(أيدغآلذ!لثفذ

(ث!توثهيإىيذآتثث

ا!يةلهرقمال!ورة

73:الحاقة

73:المعارتخ!

44:المعارتخ!

4:المزمل

81ةالمزمل

71:مةلقياا

81:مةلقياا

2:المطففين

2:لماعونا

\:المسد

225

الصفعة

143

173

031

185

14

14

18ء

184

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحجيلىجمدالرحمن.د-الأولىالثحطةالقرونفىةي!للاالجهود22

الاثاديثف!ر!ى

ال!ديث

القرآنمنشيءفيثابتبنوزيدأنتماختلفتمإذا

الشعرفإنالشعرفيفالتمسوهاللغةغريبعنسألتمونيإذا

العربديوان

أخاكمأرشدوا

الأشعريموسىأبا:البصرةعلىواليهأن

علىالقرآنأنزل

فقال؟أفضلالقرآنعلمأي

اكتنفهقد،الكعبةبفناءجالسعباسبناللةعبدبينما

القرآنتفسيريسألونه،الناس

بشيع!تخلطوهولاالقرآنجردوا

الآخر..منبحجتهألحنيكونأنأحدهملعل

نهيناعمر:فقال؟ث!ألاما

الرمييتعلمونقومعلىمر

العف!ة

38

166

55

56

23

169

172

118

52

161

55
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الأشعارفهرس

والأرجازالا!ثععارف!ر!ى

البيتصدر

فتحتويوم

ضعتهولا

الحرائرهن

بارعمنطق

يهرعونفجاءوا

تكفإن

بأثهطضخوا

رجلارأت

النحوذهب

عيطلذراعي

صيامخيل

الرجالإن

نعمآلأمن

والرمحلهأقول

قافيته

للضياع

معن

السور

لحخا

عزينا

مالكا

ناآتر

عمر

جنينا

اللجما

ذلك

قائله

مفرغبنيزيد

تولببنالنمر

الكلابيأوالراعي

الفزاريمالك

الأبرصبنعبيد

ندبةبنخفاف

ثابتبنحسان

ربيعةأبيبنعمرو

الخليل

كلثومبنعمرو

النابغة

عنترة

ربيعةأبيبنعمر

ندبةبنخفاف

227

الصفحةرقم

88

091

173

181

62

189

45

173

61

181
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والمراجعالمما،رف!ر!ى

.نآلقرا

)ت:القيسيطالبأبيبنمكيمحمدأبو،القراءاتمعانيعنالإبانة

/دمضقللتراثالمأمونودار،رمضانالدينمخي:تحقيق،(!437

.!1399عامالأولىالطبعة

الدينعزتحقيق(!351)ت:اللغويعليالواحدعبدطيبأبو،الإبدال

.1379/0961بدمشقالعربيالعليالمجمعطبع،التنوخي

(911)ت:السيوطيالدينجلالللإمام،القرآنعلومفيالإتقان

.بيروتالفكردار

معهد،دمشقيةعفيف.د،النحويالدرستطورفيالقرآنيةالقراءاتأثر

.؟م978-بيروتالأولىالطعة،العربيالإنماء

.بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعطبع،الشيبانيعمرولأبيالجيم

)ت:،السيرافياللةعبدبنالحسنسعيدأبو،البصريينالنحويينأخبار

ومطعةمكتبةالقاهرة،خفاجيالمنعموعبدالزعبمحمدطهتحقيق(!368

.!1374الحبيالبابي

(!276:ت)الدينوريقتيبةبنمسلمبماللةعبدمحمدأبو،الكاتبأدب

.ممصرالسعادةمطعة،الرابعةالطعةالحميد،عبدالدينمحىمحمد:تحقيق

.م1963/ـه1382

الشوكاني،عليبنلمحمد،الأصولعلممنالحقتحقيقإلى،الفحولإرشاد
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229والمراجعالمصادرفهرس

مصر.-القاهرةالحبيالبابيمطعةأم،937/!3561الأولىط

دارهـ(538)ت:الزمخشريعمربنمحموداللهلجارالبلاغةأساس(1.

.م0961القاهرة-الشعبومطابع

عبد:تحقيق(!321)دريدبنالحسنبنمحمدبكرأبو،الاشتقاق(11

.1378/9581بالقاهرةالمحمديةالسنةمطعة،هارونالسلام

العسقلانيعليبنأحمدالدينلشهاب،الصحابةتمييزفيالإصابة(12

الأولىالطعةالزفيمحمدطه.د:تحقيقهـ(852:)تحجر"بابن"المعروف

.القاهرة-الأزهريةالكلياتمكتبة،م9681/!3881

تحقيق:،الكبيالسائببنمحمدبنهشامالمنذرأبو،الأصنام(13

.1924/1343بالقاهرةالكتبدارطبعةزكي،أحمد

المصريةالانجلومكتبة،أنيسإبراهيمدكتور،اللغويةالأصوات(14

.9791الخامسةالطبعة

وللسجستاني(213:)تللأصمعيكتب(،ثلاثة)فيالأضداد(1ه

أوغست.د:نشرها،(442)السكيتولابن(552:)ت

.م2911:بيروت-اليسوعيينللأنباءالكاثوليكيةهفنر،المطبعة

اللغويعليبنالواحدعبدالطيبأبو،العربكلامفيالأضداد(16

بدمشقالعليالمجمعطبعحسن،عزه.د:تحقيق(!351)ت:

.م1963/!1382

الكتابدار،الرافعيصادقمصطفى،النبويةوالبلاغةالقرآنإعجاز(17
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.3931/9731التاسعةالطعة،لبنان/بيروت/العربي

،!1347/1345القاهرة/العربيةالمطعة،الزركليالدقخير،الأعلام(18

الثالثة.الطعةبيروتوط

الأولىالطعة(356)ت:الأصفهانيالفرجابنتأليف،الأغاني(19

.القاهرة-المصريةالكعبدارمطعة،م9271/!1345

(119:)تالسيوطيالدقجلالللحافظالنحو،أصولعلمفيالاقتراح(2.

.السعادةمطعة،396976/11الأولىط،قاسممحمدأحمد.د:تحقيق

.9261بالقاهرةالمصريةالكتبدار-القاليعليلأبي،الأمالي(12

بنعليالحسنأبيالدينرجمال/تأليف،النحاةأنباهعلىالرواةإنباه(22

دارمطعة،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق،(!646:)تالقفطىيوسف

.م0951/!3691القاهرة-المصريةالكتب

محمدبكرأبو/تأليفوجل،عزاللةكنابفيوالابتداءالوقفإيضاح(23

الرحمنعبدالدينمحى:تحقيق(!328)الأنباريبشاربنالقاسمابن

.م9711هـ/0139بدمضقالعربيةاللغةمجمعطبع،رمضان

الطبعةعمر،مختارأحمد.د/تأليف،العربعنداللغويالبحث(24

.القاهرة-الكتبلمعا،م9761/!1396الثانية

الطبعة،العمريضياءد.أكرم،المشرفةالسنةتاريخفيبحوث(25

.م1975/!1395/بيروتالرسالةمؤسسة،الثالثة

الزركشىاللةعبدبنمحمدالدينبدرللإمام،القرآنعلومثنيالبرهان(26
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/!1391الثانيةالطعة،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق(!794)ت:

.وشركاهالحبيالبابيعيسىمطعة،م9721

الرحمنعبدالدفىجلال،والنحاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغية(2

الأولى:الطعة،إبراهيمالفضلأبومخمد:تحقيقهـ(911)ت:السيوطى

.م9641/!1384القاهرة-وشركاهالحبيالبابيعيسىمطعة

تحقيق:،(!225)ت:الجاحظبحربنعمروعثمانأبي،والتبيينالبيان(2

.ممصر.الخانجىمكتبة،هارونالسلامعبد

الجوهريحمادبنإسماعيلنصرلأبي،العربيةوصحاحالدينتاج(2

للملايينالعلمدارعطار،الغفورعبدأحمد:تحقيقتقرل!ا(540)ت:

.لبنان-بيروت976/13991الثانيةالطبعةعنمصورةنسخة

نسخة،الزبيديمرتضىمحمد،القاموسجواهرمنالعروستاج(3

.!6031بالقاهرة-الخيريةبالمطعةالأولىالطعةعنمصورة

الثانيةالطعة،ناصفحفني:تأليف،اللغةحياةأو،العربيالأدبيتاريخ(3

.م9581القاهرةجامعةمطعة،لقاهرة،

.م1191القاهرة،الرافعيصادقمصطفى،العربآدابتاريخ(3

المعارفدار،الرابعةالطعة،بروكلمانكارل،العربيالأدبتاريخ(3

.القاهرة

بلاشير-ريجينس.د:تأليف،(الجاهلي)العصرالعربيالأدبتاريخ(3

.م9561دمشقالفكر/دار،كيلانيإبراهيم.د:تعريب
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السابعة/الطعةضيف،شوقي.د)السلسلة(العربيالأدبتاريخ(

.ممصر/القاهرة.المعارفدار-9761

)ت:البغداديالخطبعلىبنحمدأبكرأبيللحافظبغداد،تاريخ(

.(ط،ت.د)/لبنانبيروت-العربيالكتابدارالناشر:(!463

)ت:قتيبةبنمسلمبناللةعبدمحمدلأبي،القرآنمشكلتأويل(

القاهرةالعربيةالكعبإحياءدارصقر،أحمدالسيد:تحقيقهـ(276

0041الثانيةالطعة،الزفزافمحمد:تأليف،والحديثبالقرآنالتعريف(

.بيروت/لبنان-العلميةدارالكتب،!

الأندلسيحيانبنيوسفبنمحمداللةعبدلأبي،المحيطالبحرتفسير(

.!3281الأولىالطعة.ممصر-السعادةمطعة(!475)

)ت:قتيبةبنمسلمبناللةعبدمحمدلأبي،القرآنغريبتفسير(

/!1398-بيروتالعلميةالكنبدارصقر،أحمدالسيد:تحقيق(!276

.م9781

دارط،وآخرونالبنا.دكثير:ابنللحافظ،العظيمالقرآنتفسير(

.بالقاهرةالشعب

،القاهرةالحديثةالكعبدارالذهي،حسينمحمد.د،والمفسرونالتفسير(

.م9761/!1396الثانيةالطعة

(!284)ت:البندنيجىاليمانبناليمانبشرلأبي،اللغةفيالتفقيه(
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.م9761بغدادبالعانيمطعة،العطيةخليلالدمحعور:تحقيق

يعقوببنمحمدطاهرأبي،عباسابنتفسيرفيالمقباستنور(44

البابيمطعة،19ه1/137.الثانيةالطعة(!817:)تالفيروزآبادي

.بالقاهرةوأولادهالحبي

النوويشرفبنالدقمجىزكريالأبي،واللغاتالأسماءتهذيب(4ه

-بيروت.العلميةالكنبدار(!676)

.الحفاظكتر=الألفاظتهذيب(64

:(!370)ت:الأزهريأحمدبنمحمدمنصورلأبي،اللغةتهذيب(47

/1384والنشرللتأ!فالمصريةالمؤلس!سة،هارونالسلامعبدتحقيق

.القاهرة4961

الطبرير-رجبنمحمدجعفرلأبي،القرآنآيتأويلعنالبيانجامع(48

.القاهرة.ممصر-الحبيالبابيمطعة،968/13881الثالثةالطعة(!031)

القرطيالأنصاريأحمدبنمحمدعبداللةلأبي،القرآنلأحكامالجامع(49

/!1387والنشرللطاعةالعربيالكتابدار،الثالثةالطعة(!671)ت:

.م1967

(!458:)تالبيهقىالحسينبنأحمدبكرلأبي،الإيمانلشعبالجامع(05

العزنرية/حيدرمطعةالأولىالطعة،القادريبيكعزيز:وعنايةتصحيح

.م9751/!1395آباد/الهند

(!321)ت:الأزديدريدبنالحسنبنمحمدبكرأبو،اللغةجمهرة(ه1
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حيدرآباد/الدكئ/الهند.،المعارفدائرةمجلسمطعة،الأولىالطعة

سعيد:تحقيقزنجله،بنمحمدبنالرحمنعبدزرعةلأبيالقراعات،حجة(

الثانية.الطعة،م9791/!3991بيروت،الرسالةمؤسسة،الأفغاني

الشيخ،القافيةشرحشواهدعلىالعربلسانلبابولبالأدبخزانة(

الطعةعنمصورةنسخةهـ(1093)ت"البغداديعمربنالقادرعبد

.ببولاقالأميريةبالمطعةالأولى

علىمخمد:تحقيق(!392)ت:جنيبنعثمانالفتحلأبي،الخصائص(

)د.ت(..الثانيةالطعةوالنشر-للطاعةالهدىدارالنجار،

الإسلامي-المكعب،حسينالخضرمحمدوتاريخها،العربيةفيدراسات(

.م0961/!0138الثانيةالطعة،دمشق

الأولىالطعة،رضوانمصهمىد.محمد،المحيطالقاموسفيدراسات(

.نانبل/توريب-الشروقمطعة،م9731/!3931

ياسين،آلحسين/محمدتأليف،العربعنداللغويةالدراسات(

الأولى.الطعة،-بيروتالحياةمكتبةدارمنشورات

.د:تحقيق،(!035:)تالفاراتيإسحاقإبراهيملأبي،الأدبديوان(

.م9741/!1394بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعطبععمر،مختارأحمد

لاهور.،العلميةالمكتبة،عرفاتوليد.د:تحقيق،ثابتبنحسانديوان(

الكعابدار،يعقوببديعإميل.د:تحقيق،كلثومبنعمروديوان(

.!1141،بيروت،العربي
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!!ا!لاقماحعبد.دالقراعات،فيبهوالاجتماعالمصحفرسم(6

.!1380الأولىالطعةمصر-نهضةمكتبةشبي،

.م9711.ممصرالمعارفدارمطعة،الشلقانيالحميدعبد.د،اللغةرواية(6

بنأحمدحاتمأبيالشيختأليف،والعربيةالإسلاميةالكلماتفيالزينة(6

الطعةالهمدانياللةفيضبنحسين:تعليق(!322)ت:الرازيحمدان

/القاهرة.العربيالكتابدار،9571الثانية

تحقيق:(!392)ت:جنيبنعثمانالفتحأبو،الإعرابصناعةسر(6

الأولىالطعة،القاهرة-الحبيالبابيمكتبة،وآخرينالسقامصطفى

1374!.

الكتبالناشر/عالم،ناصفالنجدىعلى/تأليف،النحاةإمامسيبويه(6

.!3991الثانيةالطعة-القاهرة

)ت:افيالسيرالمرزبانبنسعيدأبيبنيوسف،سيبويهأبياتشرح(6

دار،الأزهريةالكلياتمكتبة،هاشمالريحعلىد.محمد:تحقيق(!385

.1975/1395بالقاهرةالفكر

الدينمجىمحمد:تحقيق،المخزوميربيعةأبيبنعمرديوانشرح(6

/القاهرة.السعادةمطبعة،0/1380196الثانيةالطبعةالحميد،عبد

الحسنأحمدأبي:تأليف،والتحريفالتصحيففيهيقعماشرح(6

مطعةأحمد،العزنرعبد:تحقيق(!382)ت:العسكرياللةعبدابن

.963/13831الأولىالطعة،وشركاهالحبيالبابيمصطفى
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شاكر،محمدأحمد:تحقيق(!276)ت:قتيبةلابنوالشعراء،الشرع(

)د.ن(..9771الثالثةالطعة

الطعة(!395:)تزكريابنفارسبنأحمدالحسينلأبي-الصاجي(

.م0191القاهرة،السلفيةالمطعةطبع،الأولى

تحقيق:(!395:)تزكريابنالفارسبنأحمدالحسينلأبيالصاجي،(

/القاهرة.وشركاهالحبيالبابيعيسىمطعةصقر،أحمدالسيد

شرفينيجىبنزكرياأبيبضرحالحجاجبنمسلمالإمامصحيح(

ومكعبتها.المصريةالمطعة(تحقيق)بدون(!676:)تالنووي

مكتبة،م1979التاسعةالطعة،أمينأحمد:تأليف،الإسلامضحى(

.القاهرة/المصريةالنهضة

(!231)الجمحيسلامبنمحمد:تأليفالشعراء،فحولطبقات(

.4974/1391القاهرة-المدنيمطعةشاكر،محمدمحمود:بشرح

فك،يوهان:تأليف(والأساليبواللهجاتاللغةفي)دراسات،العربية(

.القاهرة-الخانجيمكتبة،التوابعبدرمضان:ترجمة

الأندلسي،ربهعبدبنمحمدبنأحمدعمرأبي:تأليفالفريد،العقد(

مطعة،1956/137هالثامنةالطعة،وآخرونأمينأحمدوترتضب:شرح

والنشر.والترجمةالتأليفلجنة

،القاهرةمصر/نهضةدار،وافىالواحدعبدعلى.د:تأليف،اللغةعلم(

)د.ت(..السابعةالطعة
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)ت:القيروانيرشيقبنالحسن:تأليف،ونقدهالشعرمخاسنفيالعمدة(78

الجيل-دار،الرابعةالطعةالحميد،عبدالدينمجىمحمد:تحقيقهـ(463

/لبنان.بيروت

الدكتور/:تحقيق(!175)ت:الفراهيديأحمدبنللخليل،العين(79

الطعة،م1967/!1386العراق-بغداد-العاني-مطعةدرويشعبداللة

الأولى.

(!401)ت:الهرويمحمدبنأحمدعبيدلأبيالغرييين،كناب(80

الأعلىبالمجلسالإسلامىالتراثلجنةطبع:الطاحي،محمدمحمود:تحقيق

.م0971/!0931"لقاهرةالإسلاميةللشؤون

حجربنعلىبنأحمدللحافظ،البخاريصحيحبشرح-الباريفتح(81

السلفيةالمطعةباز،بنالعزنرعبدالشيخ:تحقيق(!852)ت:العسقلاني

.!0381القاهرةومكنبتها،

نهضةمكتبة،1978عشرةالثانيةالطعة،أمينأحمد،الإسلامفجر(82

.القاهرةمصر/

العربية.إلىالإلياذةمترجمالبستانيسليمان،الكريمالقرآنلغةالفصحى(83

علىمحمدمطعةالظاهر،حزملابن،والنحلوالأهواءالمللفيالفصل(84

.القاهرة/صبيح

مكتبة،عبدالتوابرمضانالدكتور/،العربيةفقهفيفصول(85

.القاهرة-!1841،الخامسةالطبعة،الخانجي
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،القاهرةمصر،نهضةدار،الوافيعبدالدكتور/على،اللغةفقه(8

سابعة.طبعة

الخامسةالطعة،المباركمحمدالأستاذ،العربيةوخصائصاللغةفقه(8

.بيروت-الفكردار،م9721/!1392

الناشر:(!385:)تالندىمبابنالمعروفإسحاقبنلمحمدالفهرلست،(8

/لبنان.بيروت-والنشرللطاعةالمعرفةدار

العلمضروبفيالمصنفةالدواوينمنشخيهعنرواهمافهرست(8

)ت:الإشبيلىالأمويعمربنخيربنمحمدبكرلأبي،المعارفوأنواع

التجاريالمكتبمنشورات،م1963/!1382الثانيةالطعة(!575

.بالقاهرةالخانجيومؤسسةببغداد،المثئومكتبة،ببيروت

والترجمةالتأليفلجنة،الثالثةالطعة،حسينطه.د،الجاهليالأدبفي(9

.!2351القاهرةوالنشر-

الانجلومكتبة،الثالثةالطعة،أنيسإبرهيمدكتور/،العربيةاللهجاتفي(9

المصرية.

)ت:الفيروزآبادييعقوببنمحمدالدينمجد:تأليف،المحيطالقاموس(9

1952/!1371الثانيةالطعةالهورعب،نصرأبوالوفا:وتعليقتقدبم(!187

.القاهرة-الحبيالبابيمصطفىومطعةمكتبة،آ

رضا:ترجمةبلاشير،:ألفه(وتأثيرهوترجمته،وتدوينه)نزولهالقرآن(9

.م9741الأولىالطعة/لبنا،بيروت-اللبنانيالكتابدارسعاد،
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دارالفرماويالحىعبد.د،الشريفالمصحففيوالشكلالنقطقصة(

.!1398/القاهرةحسانوبمطعةالعربيةالنهصة

)ت:قنبربنعثمانبنعمروبشرلأبي((سيبويه))كنابأوالكتاب(

لكتابالعامةالمصريةالهيئة،هارونمحمدالسلامعبد:وشرحتحقيق(!018

الثانية.والطعةم9771/!1397

الشهيراللةعبدمصط!محبن،والظنونالكعبأسامىعنالطونكضف(

بغداد.المثئ-مكتبةمنشورات،خليفةبحاجى

إسحاقبنيعقوبيوسفلأبي،الألفاظتهذيبكمبفيالحفاظكتر(

الترنريالخطبعليبنيجىزكرياأبوالشيخ:هذبه(!244)السكيت

.1895-بيروتالكاثوليكيةالمطعةاليسوعى،شيخولويس:الأبوضبطه

الأنصاريمكرمبنمحمدالدينجمالمنظور:لابن،العربلسان(

العامةالمصريةالمؤسسة،بولاقطبعةمنمصورةطبعة(!711:)ت

والنشر.للتأليف

الدينصلاح.د:تحقيق،(!68)ت:عباسلابن،القرآنفياللغات(

.!3921بيروتالجديد،الكنابدارالناشر:،الثانيةالطعةالمنجد،

الرسالةمكتبة،عبدالرحيمد/عبدالجليل،الكريمالقرآنلغة(\

.م9811عمان-الحديثة

المكتبالصباغمحمد:تأليفالتفسير،واتجاهاتالقرآنعلومفيلمحات(\

.1974/1394-بيروتالإسلامى
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للطاعة/الحريةدارالمطبي،فاضلغالب،العربيةلنيوأثرهاتميملهجة(201

.م9781بغداد

.القاهرةطبع،الخطبعدنانوالحاضر،الماضىفيالعربيالمعجم(301

-بيروتللملايينالعلمدار،الصالحصبحى.د،القرآنعلومفيمباحث(401

.م9771/العاشرةالطعة

-بيروت،الرسالةمؤسسة،القطان:مناعتأليف،القرآنعلومفيمبافكا(1.ه

.م9781/ـه1398الخامسةالطعة

محمد:تحقيق(!518:ت)الميدانيأحمدمخمدبنأحمد،الأمثالمجمع(061

.م9551/!1374المحمديةالسنةمطعةالحميد،عبدلدينامجى

القرارات)مجموعة9621-9321منعاماثلانينفيالعربيةاللغةمجمع(701

شوقىمحمدأحمداللةخلفمخمد:وتعليقإخراج(28د-1دمنالعلمية

.م9711/!1399الثانيةالطعة،أمين

)ت:جنيبنعثمانالفتحأبو،القراءاتشواذوجوهتبيينفيالمحتسب(081

للشؤونالأعلىالمجلسطبع،آخرانناصفالنجديعلى:تحقيق(!392

الإسلامية.

)ت:الدانيسعيدبنعثمانعمروأبو،المصاحفنقطفيالمحكم(109

بسوريا/القوميوالإرشادالثقافةوزارةطبعحسن،د/عزة:تحقيق(!444

.م0961/!1379دمشق

))بابنالمعروفالأندلس-إسماعيلبنعليالحسنلأبي،المخصص(011
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والنشر.للطاعةالتجاريالمكنب(458:)ت،"سيده

الثانية/الطعة،شهيةأبومحمدد.مخمد:الكريمالقرآنلدراسةالمدخل(1

للطاعة.الحديثةالقاهرة،9731

(!351)ت:اللغويالطبأبوعلىبنالواحدعبد:النحويينمراتب(\

نهضةدار،1974/1394الثانيةالطعة،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق

مصر/القاهرة.

الدينشهاب:شامةلأبيالعزنر،بالكتابتتعلقعلومإلىالوجيزالمرشد(1

دارقولاج،آلتيطيار:تحقيقالمقدسى،إسماعيلبنالرحمنعبدالقاسمأبو

.بيروت،5391صادر،

السيوطيالدفىجلالالرحمنعبدتأليفوأنواعها:اللغةعلومفيالمزهر(1

إبراهيمالفضلبكرأبوومحمد،المولىجادأحمدمحمد:تحقيق(!911)

.القاهرة،العربيةالكتبإحياءدارالبيجاوي،مخمدوعلى

سليمانداودأبيبناللةعبدبكرأبيللحافظ:المصاحفكتاب(\

الأولى-الطعة،جفريآثر.د:تصحيحهـ(631:)تالسجستانيالأشعث

.ممصر.الرحمانيةارلمطعة،!3551/م9361

)ت:الفيوميعليمحمدبنأحمدالكبير،الشرحغريبفيالمنيرالمصباح(1

/!1397.ممصرالمعارفدار،الشناويعلىالعطمد.عبد:تحقيق(!770

.م9771

مكتبةدرويش!،الفتاحعبداللةعبد.د:تأليف:العربيةالمعاجم(1

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.هرة/القابلشباا

محمدالسميععبد.د:تأليف:(تحليلية)دراسةالعربيةالمعاجم(1

العربي.الفكردارمطعة،9741/!3931،دمحأ

المطعة(072)ت:الفراءزيادبنيجىزكرياأبيتأليف:القرآنمعاني(\

الكنب/بيروت.لمعا0981،الثانية

)بالأخفشالمعروف،مسعدةبنسعيدالحسنلأبي:القرآنمعاني(\

/!1401الثانيةالطعة،فارسد.فائز:تحقيق،(!211)ت:(الأوسط

الكويت.،9811

المأموندارمطعة،(!626)ت:الحمويياقوتالأدباء:معجم(\

.القاهرة

.6091:القاهرة(السعادةدار)مطعةالحمويلياقوت،البلدانمعجم(\

للطباعةمصردارنصار،حسين.د(وتطوره)نشأتهالعربيالمعجم(1

.القاهرة-

فؤادمحمد:وصفه،البخاريصحيحمنمستخرجاالقرآنغريبمعجم(\

الثانية.الطعة،العربيةالكتبإحياءدار،الباقيعبد

/!1398الثانيةالطعة،كحالةرضاعمر:تأليف:العربقبائلمعجم(\

/بيروت.الرسالةمؤسسة،م9871

/بيروت،الحياةمكتبةداررضا،أحمدالشيخ:اللغةمتنمعجم(\

.م9581-!3771
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ونستك،.ي.أ.د:نشره،النبويالحديثلألفاظالمفهرسالمعجم(127

.م1936،لندنمدينةفيبريلمكتبة

عبدفؤادمحمدوضعه،الكريمالقرآنلألفاظالمفهرسالمعجم(128

/لبنان.بيروت،العربيالتراثإحياءدار،الباقي

)ت:زكريابنفارسبنأحمدالحسينلأبي:اللغةمقاييسمعجم(129

الكتبدارطبع،هارونمحمدالسلامعبدوضبطتحقيق(!395

.إيران،العلمية

إحياءودارالمثئمكتبة،كحالةرضاعمر:تأليف:المؤلفينمعجم(13.

/لبنان.بيروتالعربيالتراث

مصر-مطبعة،وآخرونمصطفىإبراهيمأخرجه:الوسيطالمعجم(131

.م1961/!1381

تحقيق:(!748)الذهياللةعبدأبيالدينلشمسالكبار،القراءمعرفة(132

.القاهرةالحديثةالكتبدار،أولىطبعة،الحقجادسيدمحمد

بنأحمد:تأليف،العلومموضوعاتفيالسيادةومصباحالسعادةمفتاح(133

وعبدبكريكاملكامل:تحقيق،زادهكبريبطالقالشهير-مصطفى

.م9681/القاهرةالحديثةالكنبدارالنور،أبوالوهاب

عبدمحمد:تحقيق(!285)المبردنريدبنمخمدالعباسلأبيالمقتضب(134

.بيروتالكعبلمعا،الكعبدارعنمصورةطبعة.عضيمهالخالق

أبيالإمام:تأليف(النقطكتاب)معالأوصارمصاحفرسمفيالمقنع(135

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحجيليجمدالرحمن.د-الأولىالثلألآالقرونفيةي!للاالجهود2

-قمحاويالصادقمحمد:تحقيق(!444)الدانيسعيدبنعثمانعمرو

.القاهرة/الأزهريةالكلياتمكنبة

المعروفمحمدبنالحسينالقاسمأبيتأليف:القرآنغريبفيالمفردات(1

دار،كيلانيسيدمحمد::تحقيق(!502)ت:الأصفهانيبالراغب

/بيروت.المعرفة

العلمدارعلى،د.جواد،الإسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل(1

.م9721عام-بيروت-الأولىطببغداد،،النهضةمكتبة،،بيروتللملايين

،الصاوياللةعبد:تصحيح،جفريآثرنشر:،القرآنعلومفيمقدمتان(\

.م9721/!1393بالقاهرةالخانجيمكنبة

العلمدارونشرطباعةعطار،الغفورعبدأحمد:تأليف،الصحاحمقدمة(\

.!3991الثانيةالطعة،بيروت،للملايين

تيميةبنالحليمعبدبنأحمدالدينتقيالتفسير،أصولفيمقدمة(\

)بيروت(الرسالةمؤسسة،الثانيةالطعةزرزور،عدنان.د:تحقيق(728)

.م1972/!1392

خلدونبنالرحمنعبدللعلامةوالخبر،المبتدأوديوانالعيركتابمقدمة(\

.لبنانبيروت،العربيالتراثإحياردار،الرابعةالطعة(!085)

مكنبةالناشر/،السادسةالطعة،أنيسإبراهيم:تأليف،اللغةأسرارمن(\

.م7891القاهرة-الانجلو

طبعة،الزرقانيالعطمعبدمحمدللاثميخ،القرآنعلومفيالعرفانمناهل(\
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.وشركاهالحبيالبابيعيسى

العصرية-المطعة،مكرمسليمالعاليعبد.د،القرآنيةالدراساتمن(\

.م9781الصباحجراحعليمؤسسة،الكويت

تأليفالنشر،طيبةطريقعنوتوجيههاالعشرالقراءاتفيالمهذب(1

بالقاهرةالأزهريةالكلياتةبمكم/رشانلامخيسن،سالممحمددمحعور

الثانية.ط،!1389

الشاطيموسىبنإبراهيمإسحاقلأبي،الأحكامأصولفيالموافقات(1

بالقاهرةالمدنيمطعةالحميد،عبدالدينمجىمحمد:تحقيق(!790)

.(ط.ت.د)

دار،م1974/!1394الثالثةالطعةدراز،اللةعبدد.محمد،العظيمالنبأ(1

بالكويت.-القلم

الرسالة/مؤسسةطباعة،المباركمازنالدكنور:تأليف،لغويوعينحو(\

.م1979/!1399عامبيروت

بنالرحمنعبدالدينكمالالبركاتأبوالأدباء،طبقاتفيالألبانزهة(\

الأولى:الطعة،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق(!328:)تالأنباريمخمد

.القاهرةمصر/نهضةدار.م9671/!1386

منشورات،الجبوريشكرمحمودللأستاذ:،وتطورهالعربيالخطنشأة(\

بغداد.الجديد،الشرقمكغبة

وافي،الواحدعبدعلي.د،والطفلالإنسانعنداللغةنشأة(\
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.القاهرة/غريبمكتبة

المعارفدارالططاوي،محمد:الشيخ،النحاةأشهروتاريخالنحونشأة(\

م3931/9731عامالسادسةالطعة.ممصر،

الدمشقىمحمدمحمدالخيرأبيالحافظ:لمؤلفهالعشر،القراءاتفيالنشر(1

مطعةالصباعمحمدعلي:تصحيح،الجزريبابنالشهير(!833)ت:

/القاهرة.مصهمىمحمد

جامعة،منشورات،رضوانمصطفىمحمدالدمحمور:،اللغةفينظرات(\

ليبيا.-بنغازي،م9761:عامالأولىالطعةقاربونس،

المباركالسعاداتأبيمجدآللإماوالأثر،الحديثغريبفيالنهاية(1

محمدمحمود:تحقيق،!606الأثير:بابنالمعروف،الجزريمحمدابن

الطعة،بيروت-الإسلاميةالمكنبةالناشر،الزاويأحمدوطاهرالطاحي

.م9631/!1383:الأولى

الجرجانيالعزنرعبدبنعليللقاضى،وخصومهالمتبيبينالوساطة(1

الطعة،البجاويمحمدوعليإبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق(!366:)ت

/القاهرة.وشركاهالحبيالبابيعيسىمطعة،م9661/!3861،الرابعة

محمدبنأحمدالدينخمسالعباسأبو،الزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات(\

.بيروت،الثقافةدارطبع،عباسد.إحسان:تحقيق(!681:)تخلكانابن
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المحتوياتف!ر!ى

7!لا2

5000000000000000000000000000000000000الإسلامئةالجامعةمديرمعاليمقدمة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007مةالمقة

0000000000000000000000000000000031وقراءاتهالكريمالقرآن:الأولالمبحث

130000000000000000000000000000000000000.واشتقاقهبالقرآنالتعريف-ا

000000000000000000000000000000000000071:القرآنيةبالقراءاتالتعريف-ب

00000000000000000000000000000000000082..الكريمالقرآنلغة:الثانيالمبحث

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000023الفصحىاصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000014فيهانرالإسلام ا

7!لا00وتةوينطاللغةجمع:الاولالفمكل

00000000000000000000000000000000000000000000000094اللحن:الأولالمبحث

000000000000000000000000000000000000000000000000015.ومظاهرهبهالتعريف

00000000000000000000000000000000000000000000000000000045وانتشارهظهوره

0000000000000000000000000000000000000000000000075اللغةرواية:الثاقالمبحث

00000000000000000000000000000000000000000000085الجاهليالعصرفيالرواية

000000000000000000000000000000000000000000095الإسلاميالعصرفيالرواية

0000000000000000000000000000000000000000000046الباديةإلىالعلماءا-رحلة

00000000000000000000000000000000000076:الأعرابفصحاءعنالأخذ-ب
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.....الأعرابعنروىعمنالرواية-ب

.................اللغةتدوين:الثالثالمبحث

............................الأولىالمرحلة-أ

...........................الثانيةالمرحلة-ب

.........................الثالثةالمرحلةجص

........................)المعجم(:لفظةمعئ

................................المعاجمانواع

........................المعانيمعاجم:الأول

...............................الألفاظكتاب

........................................مؤلفه

........................................يتهارو

.......................الألفاظمعاجم:الثاني

.................................العينكتاب

..............العينمؤلففيالعلماءآراء-أ

.............................العينلوثيق-ب

..............الحروفترتيب:الأولىالخطوة
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037

057

057

760

008

058
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068

068

068
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900

910

039
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099

101
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.......................الأبنيةحصر:الثانيةالخطوة

.....................التقاليبفكرة:الثالثةالخطوة

.............................................مادته

......................................بالمرآنتانره

اللفةفبطالثانىالفعلى

....................لكثشلاوالئقط:الأولالمبحث

.......................................النقط:أولا

.....................................الإعرابنقط

.....................................الإعجامنقط

.....................................الشكل:ثان!ا

....................................امهيفالمؤلفات

...................الصوتيةالدراسة:الثانيالمبحث

............................:والأصوات-الخليلا

...........................:والأصوات2-سيبويه

..................النحويةالدراسة:الثالثالمبحث

....................................إليهاالدافع-ا

.......................................اهاشن-ب

......................................تطورها-ج

..القرآنيلالفا!اسنويالتفسير:الثالثالفعل

........اللغةبعلوموصلتهالتفسير:الأولالمبحث
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1630000000000000000000000000000000000000000000000اللغويالتفسيرمصادر

168000000000000000000000000000000000.ولغاتهالقرآنغريب:الثانيالمبحث

1680000000000000000000000000000000000000000000000000000القرآنغريب-أ

1730000000000000000000000000000000000000000000القرآنغريبفيالمؤلفات

1760000000000((!902:ت))المثئبنمعمرعبيدةلأبيالقرآنمجازأولأ:

1760000000000000000000000000000000000000000000000000000..تأليفهإلىالدافع

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000971تهياارو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000081مادته

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000191تهمميزا

))ت:قتيبةبنمسلمبناللةعبدمحمدلأبيالقرآنغريبتفسيرثانيا:

276!))1930000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

1930000000000000000000000000000000000000000000000000000000000غرضه

1940000000000000000000000000000000000000000000000000000000000منهجه

000000000000000000000000000000000000000000000000000000791ثرفيهوالتأثيرالتأ

198000000000000000000000000000000000000000000000000000القرآنلغات-ب

9000000000000000000000000000000000000000000000000000000000019إليهاالدافع

1990000000000000000000000000000000000000000000القرآنلغاتفيالمصنفات

5000000000000000000000000000000000000000002القرآنمعاني:الثالثالمبحث

500000000000000000000000000000000000000000000000000002القرآن.ممعانيالمراد
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..............تأليفهسبب

.............العلميةقيمته

.....ال!اتمة

....................الف!ار!ى

............الآياتفهرس

........الأحاديثفهرس

والأرجازالأشعارفهرس

..والمراجعالمصادرفهرس

.........المحتوياتفهرس
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